
Informações gerais

Histórico de movimentações

Processo:
PR2022.03/CLHO-02948

Data de abertura:
14/03/2022 12:06:15

Data limite de conclusão
Não informada

Assunto inicial:
Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de arrecadação

Nome do emitente:
Sergio Ricardo Viana Bastos

Setor do emitente:
Secretaria Municipal de
Planejamento e Gestão

Nome do destinatário:
Gabriela Silva Seles

Setor do destinatário:
Departamento de Compras e
Almoxarifado

Protocolo Assunto Data de abertura
Data de

transação Situação

PT2022.03/CLHO-
06169

Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação

14/03/2022
12:06:15

14/03/2022
12:06:15

Criado

PT2022.03/CLHO-
06169

Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação

14/03/2022
12:06:15

14/03/2022
12:06:15

Tramitado

PT2022.03/CLHO-
06169

Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação

14/03/2022
12:06:15

14/03/2022
15:12:16

Recebido

PT2022.03/CLHO-
21709

Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação

14/03/2022
15:13:04

14/03/2022
15:13:04

Tramitado

PT2022.03/CLHO-
21709

Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação

14/03/2022
15:13:04

15/03/2022
08:24:16

Recebido

PT2022.03/CLHO-
22544

Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação

16/03/2022
10:39:35

16/03/2022
10:39:35

Tramitado

PT2022.03/CLHO-
22544

Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação

16/03/2022
10:39:35

17/03/2022
09:35:29

Recebido

PT2022.03/CLHO-
21971

Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação

17/03/2022
10:30:17

17/03/2022
10:30:17

Tramitado

PT2022.03/CLHO-
21971

Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação

17/03/2022
10:30:17

17/03/2022
11:23:10

Recebido

PT2022.03/CLHO-
05631

Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação

17/03/2022
11:43:34

17/03/2022
11:43:34

Tramitado

PT2022.03/CLHO-
05631

Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação

17/03/2022
11:43:34

21/03/2022
05:28:51

Bloqueado

PT2022.03/CLHO-
05631

Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação

24/03/2022
17:52:52

24/03/2022
17:52:52

Desbloqueado

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado



PT2022.03/CLHO-
05631

Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação

24/03/2022
17:52:52

24/03/2022
17:52:52

Tramitado

PT2022.03/CLHO-
05631

Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação

24/03/2022
17:52:52

24/03/2022
17:53:13

Recebido

PT2022.03/CLHO-
05633

Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação

24/03/2022
17:56:17

24/03/2022
17:56:17

Tramitado

PT2022.03/CLHO-
05633

Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação

24/03/2022
17:56:17

25/03/2022
10:50:34

Recebido

PT2022.03/CLHO-
05633

Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação

24/03/2022
17:56:17

19/04/2022
22:31:43

Bloqueado

PT2022.03/CLHO-
05633

Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação

28/04/2022
11:58:07

28/04/2022
11:58:07

Desbloqueado

PT2022.03/CLHO-
05633

Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação

28/04/2022
11:58:07

28/04/2022
11:58:07

Recebido

PT2022.04/CLHO-
05675

Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação

29/04/2022
15:19:32

29/04/2022
15:19:32

Tramitado

PT2022.04/CLHO-
05675

Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação

29/04/2022
15:19:32

03/05/2022
19:40:06

Recebido

PT2022.04/CLHO-
05675

Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação

29/04/2022
15:19:32

14/05/2022
06:24:47

Bloqueado

PT2022.04/CLHO-
05675

Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação

02/06/2022
08:02:03

02/06/2022
08:02:03

Desbloqueado

PT2022.04/CLHO-
05675

Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação

02/06/2022
08:02:04

02/06/2022
08:02:04

Recebido

PT2022.06/CLHO-
21062

Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação

13/06/2022
22:20:13

13/06/2022
22:20:13

Tramitado

PT2022.06/CLHO-
21062

Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação

13/06/2022
22:20:13

14/06/2022
11:37:07

Recebido

PT2022.06/CLHO-
20737

Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação

14/06/2022
16:20:24

14/06/2022
16:20:24

Tramitado

PT2022.06/CLHO-
20737

Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação

14/06/2022
16:20:24

15/06/2022
15:50:55

Recebido

PT2022.06/CLHO-
20740

Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação

15/06/2022
16:29:42

15/06/2022
16:29:42

Tramitado

PT2022.06/CLHO-
20740

Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação

15/06/2022
16:29:42

29/06/2022
12:08:40

Recebido

PT2022.06/CLHO-
21094

Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação

30/06/2022
15:03:38

30/06/2022
15:03:38

Tramitado

PT2022.06/CLHO-
21094

Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação

30/06/2022
15:03:38

05/07/2022
15:27:23

Recebido

Protocolo Assunto Data de abertura
Data de

transação Situação

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado



PT2022.07/CLHO-
21060

Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação

05/07/2022
16:34:18

05/07/2022
16:34:18

Tramitado

PT2022.07/CLHO-
21060

Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação

05/07/2022
16:34:18

05/07/2022
17:07:51

Recebido

PT2022.07/CLHO-
21063

Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação

05/07/2022
17:09:53

05/07/2022
17:09:53

Tramitado

PT2022.07/CLHO-
21063

Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação

05/07/2022
17:09:53

16/07/2022
07:22:23

Bloqueado

PT2022.07/CLHO-
21063

Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação

19/07/2022
12:07:25

19/07/2022
12:07:25

Desbloqueado

PT2022.07/CLHO-
21063

Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação

19/07/2022
12:07:29

19/07/2022
12:07:29

Tramitado

PT2022.07/CLHO-
21063

Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação

19/07/2022
12:07:29

19/07/2022
13:17:04

Recebido

PT2022.07/CLHO-
20889

Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação

19/07/2022
14:04:30

19/07/2022
14:04:30

Tramitado

PT2022.07/CLHO-
20889

Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação

19/07/2022
14:04:30

19/07/2022
15:56:51

Recebido

PT2022.07/CLHO-
20739

ontratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação

19/07/2022
16:46:27

19/07/2022
16:46:27

Tramitado

PT2022.07/CLHO-
20739

ontratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação

19/07/2022
16:46:27

19/07/2022
16:53:20

Recebido

PT2022.07/CLHO-
20744

Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação

19/07/2022
16:58:22

19/07/2022
16:58:22

Tramitado

PT2022.07/CLHO-
20744

Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação

19/07/2022
16:58:22

30/07/2022
00:16:44

Bloqueado

PT2022.07/CLHO-
20744

Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação

01/08/2022
15:35:46

01/08/2022
15:35:46

Desbloqueado

PT2022.07/CLHO-
20744

Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação

01/08/2022
15:35:47

01/08/2022
15:35:47

Tramitado

PT2022.07/CLHO-
20744

Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação

01/08/2022
15:35:47

01/08/2022
15:36:02

Recebido

PT2022.08/CLHO-
22880

Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação

01/08/2022
15:41:14

01/08/2022
15:41:14

Tramitado

PT2022.08/CLHO-
22880

Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação

01/08/2022
15:41:14

02/08/2022
10:16:59

Recebido

PT2022.08/CLHO-
22994

Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação

16/08/2022
12:54:52

16/08/2022
12:54:52

Tramitado

PT2022.08/CLHO-
22994

Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação

16/08/2022
12:54:52

22/08/2022
11:52:02

Recebido

Protocolo Assunto Data de abertura
Data de

transação Situação

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado



PT2022.08/CLHO-
23294

Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação

22/08/2022
12:41:57

22/08/2022
12:41:57

Tramitado

PT2022.08/CLHO-
23294

Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação

22/08/2022
12:41:57

22/08/2022
12:42:06

Recebido

PT2022.08/CLHO-
23295

Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação

22/08/2022
12:46:10

22/08/2022
12:46:10

Tramitado

PT2022.08/CLHO-
23295

Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação

22/08/2022
12:46:10

22/08/2022
12:46:49

Recebido

PT2022.08/CLHO-
23296

Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação

22/08/2022
12:49:47

22/08/2022
12:49:47

Tramitado

PT2022.08/CLHO-
23296

Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação

22/08/2022
12:49:47

22/08/2022
12:50:01

Recebido

PT2022.08/CLHO-
23297

Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação

22/08/2022
12:52:21

22/08/2022
12:52:21

Tramitado

PT2022.08/CLHO-
23297

Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação

22/08/2022
12:52:21

22/08/2022
16:03:17

Recebido

PT2022.08/CLHO-
23309

Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação

22/08/2022
16:05:27

22/08/2022
16:05:27

Tramitado

PT2022.08/CLHO-
23309

Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação

22/08/2022
16:05:27

22/08/2022
16:05:39

Recebido

PT2022.08/CLHO-
23311

Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação

22/08/2022
16:25:34

22/08/2022
16:25:34

Tramitado

PT2022.08/CLHO-
23311

Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação

22/08/2022
16:25:34

22/08/2022
18:21:56

Recebido

PT2022.08/CLHO-
23300

Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação

30/08/2022
13:00:21

30/08/2022
13:00:21

Tramitado

PT2022.08/CLHO-
23300

Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação

30/08/2022
13:00:21

30/08/2022
17:30:17

Recebido

PT2022.08/CLHO-
23328

Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação

30/08/2022
17:37:04

30/08/2022
17:37:04

Tramitado

PT2022.08/CLHO-
23328

Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação

30/08/2022
17:37:04

30/08/2022
17:37:23

Recebido

PT2022.08/CLHO-
23329

Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação

30/08/2022
17:43:37

30/08/2022
17:43:37

Tramitado

PT2022.08/CLHO-
23329

Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação

30/08/2022
17:43:37

01/09/2022
15:54:48

Recebido

PT2022.09/CLHO-
22866

Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação

06/09/2022
15:38:49

06/09/2022
15:38:49

Tramitado

PT2022.09/CLHO-
22866

Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação

06/09/2022
15:38:49

12/09/2022
16:48:34

Recebido

Protocolo Assunto Data de abertura
Data de

transação Situação

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado



PT2022.09/CLHO-
23095

Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação

16/09/2022
10:18:59

16/09/2022
10:18:59

Tramitado

PT2022.09/CLHO-
23095

Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação

16/09/2022
10:18:59

16/09/2022
10:21:40

Recebido

PT2022.09/CLHO-
23097

Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação

16/09/2022
10:27:13

16/09/2022
10:27:13

Tramitado

PT2022.09/CLHO-
23097

Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação

16/09/2022
10:27:13

16/09/2022
10:35:17

Recebido

PT2022.09/CLHO-
23099

Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação

16/09/2022
10:39:54

16/09/2022
10:39:54

Tramitado

PT2022.09/CLHO-
23099

Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de
arrecadação

16/09/2022
10:39:54

16/09/2022
10:42:19

Recebido

Protocolo Assunto Data de abertura
Data de

transação Situação

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado



Informações gerais

Despacho
MEMO 2022/SEMPG                                         Coelho Neto (MA), 14 de março de 2022.

 

 

A Ilma. Sra.

DANNIELE ALMEIDA MARQUES

SETOR DE COMPRAS                                      

 

Solicitamos a Vossa Senhoria, que tome as providências necessárias para a Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado
de arrecadação e data center (servidor nuvem), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão do Município de Coelho
Neto – MA no exercício de 2022.

A Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de arrecadação e data
center (servidor nuvem), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão do
Município de Coelho Neto - MA, tem como objetivo atender as necessidades desta secretaria, consoante disposições a
serem previstas no instrumento convocatório.

As obrigações assumidas com esta contratação serão pagas com Recursos Próprios e Outros da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão. 

 

Sergio Ricardo Viana Bastos 
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

Assinado eletronicamente por
Sergio Ricardo Viana Bastos 
Em 14/03/2022 às 12:06
Código de validação: a0090a61-fddc-45fd-80fc-e396cac35285

Protocolo:
PT2022.03/CLHO-06169

Data de abertura:
14/03/2022 12:06:15

Data de transação:
14/03/2022 12:06:15

Situação:
Tramitado 

Assunto:
Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de arrecadação

Nome do emitente:
Sergio Ricardo Viana Bastos

Setor do emitente:
Secretaria Municipal de
Planejamento e Gestão

Nome do responsável:
Gabriela Silva Seles

Setor do responsável:
Departamento de Compras e
Almoxarifado

Prazo:
10 Dias (Úteis)

Prazo final:
28/03/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
24/03/2022 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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Praça Getúlio Vargas, S/N, Centro. Fone: (098) 3473-1121. CNPJ: 05.281.738/0001-98 
CEP: 65.620-000 – Coelho Neto – MA 

 
 

 

 

MEMO 2022/SEMPG                                         Coelho Neto (MA), 14 de março de 2022. 

 
 

 
 
A Ilma. Sra. 
DANNIELE ALMEIDA MARQUES 
SETOR DE COMPRAS  
 
 
 

Solicitamos a Vossa Senhoria, que tome as providências necessárias para a 
Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de 
arrecadação e data center (servidor nuvem), para atender as necessidades da 
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão do Município de Coelho Neto – MA 
no exercício de 2022. 

A Contratação de empresa especializada para implantação de sistema 
integrado de arrecadação e data center (servidor nuvem), para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão do Município de 
Coelho Neto - MA, tem como objetivo atender as necessidades desta secretaria, 
consoante disposições a serem previstas no instrumento convocatório.  

As obrigações assumidas com esta contratação serão pagas com Recursos 
Próprios e Outros da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão.  

 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
 

Sérgio Ricardo Viana Bastos 
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão 

Portaria n° 006/2022 
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Praça Getúlio Vargas, S/N, Centro. Fone: (098) 3473-1121. CNPJ: 05.281.738/0001-98 
CEP: 65.620-000 – Coelho Neto – MA 

 

 
                         ANEXO  

   

ITEM OBJETO QNT. MÊS 

1 Sistema integrado de arrecadação 12 

2 Data Center (servidor nuvem) 12 
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Informações gerais

Despacho
autos

Gabriela Silva Seles 
Chefe do Departamento de Compras
Prt. 22/2022

Assinado eletronicamente por
Gabriela Silva Seles 
Em 14/03/2022 às 15:13
Código de validação: 3c9d7985-369c-4e93-a954-26db53442b54
Token: DB365HHD

Protocolo:
PT2022.03/CLHO-21709

Data de abertura:
14/03/2022 15:13:04

Data de transação:
14/03/2022 15:13:04

Situação:
Tramitado 

Assunto:
Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de arrecadação

Nome do emitente:
Gabriela Silva Seles

Setor do emitente:
Departamento de Compras e
Almoxarifado

Nome do responsável:
Patrícia da Silva Barros

Setor do responsável:
Departamento de Compras e
Almoxarifado

Prazo:
20 Dias (Úteis)

Prazo final:
11/04/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
07/04/2022 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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Informações gerais

Despacho
Seguiu para pesquisa de preço.

Patrícia da Silva Barros

Assinado eletronicamente por
Patrícia da Silva Barros
Em 16/03/2022 às 10:39
Código de validação: 1f229d00-a2d1-4259-bb20-b027d61e9d73
Token: 6752KCXS

Protocolo:
PT2022.03/CLHO-22544

Data de abertura:
16/03/2022 10:39:35

Data de transação:
16/03/2022 10:39:35

Situação:
Tramitado 

Assunto:
Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de arrecadação

Nome do emitente:
Patrícia da Silva Barros

Setor do emitente:
Departamento de Compras e
Almoxarifado

Nome do responsável:
Patrícia da Silva Barros

Setor do responsável:
Departamento de Compras e
Almoxarifado

Prazo:
10 Dias (Corridos)

Prazo final:
26/03/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
25/03/2022 23:59:59

Prioridade:
Alta

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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Informações gerais

Despacho
Solicitamos dotação Orçametária para contratação em epígrafe a qual atenderá as necessidades da secretaria Municipal de Planejamento e Gestão.

Patrícia da Silva Barros

Assinado eletronicamente por
Patrícia da Silva Barros
Em 17/03/2022 às 10:30
Código de validação: 11aebb23-ebb4-46e6-b88a-4caea760d9ec
Token: E7JD12ZX

Protocolo:
PT2022.03/CLHO-21971

Data de abertura:
17/03/2022 10:30:17

Data de transação:
17/03/2022 10:30:17

Situação:
Tramitado 

Assunto:
Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de arrecadação

Nome do emitente:
Patrícia da Silva Barros

Setor do emitente:
Departamento de Compras e
Almoxarifado

Nome do responsável:
Gleybson Amorim Marques

Setor do responsável:
Contadoria Geral

Prazo:
10 Dias (Corridos)

Prazo final:
27/03/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
26/03/2022 23:59:59

Prioridade:
Alta

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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16/03/2022 16:54 Gmail - Solicitação de pesquisa de mercado

https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=d8dd8a4df3&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-6107595730642493333&simpl=msg-a%3Ar3843… 1/2

Secretaria de Administração SEMAPF <setorcomprascnsemapf@gmail.com>

Solicitação de pesquisa de mercado 
4 mensagens

Secretaria de Administração SEMAPF <setorcomprascnsemapf@gmail.com> 16 de março de 2022 10:46
Para: jaylton@adtrinformatica.com.br, jvr.solucoes.tecnologia@gmail.com, lmsantosconsultoria@yahoo.com

Bom dia

Segue solicitação de pesquisa de mercado em anexo, com o descritivo.

Desde já agradecemos a atenção

Setor de Compras
Prefeitura de Coelho neto-MA

Serviço nde arrecadação, data center,nuvem.doc 
200K

Jaylton <jaylton@adtrinformatica.com.br> 16 de março de 2022 15:54
Para: Secretaria de Administração SEMAPF <setorcomprascnsemapf@gmail.com>

[Texto das mensagens anteriores oculto]

boa tarde 
Em resposta ao pedido de solicitação, segue tabela de preço.

--  

Att, 
Jaylton Martins 
Comercial 
Tel: (86) 99455-3085 / (98) 98247-0005 
Email: jaylton@adtrinformatica.com.br 

site: adtrinformatica.com.br

adtr..pdf 
310K

J & R SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA <jvr.solucoes.tecnologia@gmail.com> 16 de março de 2022 16:21
Para: Secretaria de Administração SEMAPF <setorcomprascnsemapf@gmail.com>

Boa Tarde 

Em resposta a solicitação, planilha anexada
[Texto das mensagens anteriores oculto]

J&R (3).pdf 
293K

LM Consultoria <lmsantosconsultoria@yahoo.com> 16 de março de 2022 16:39
Responder a: LM Consultoria <lmsantosconsultoria@yahoo.com>
Para: Secretaria de Administração SEMAPF <setorcomprascnsemapf@gmail.com>

Boa Tarde 

Conforme solcitação enviada segue tabela de preço dos itens.
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16/03/2022 16:54 Gmail - Solicitação de pesquisa de mercado

https://mail.google.com/mail/u/1/?ik=d8dd8a4df3&view=pt&search=all&permthid=thread-a%3Ar-6107595730642493333&simpl=msg-a%3Ar3843… 2/2

grato,

LM Consultoria 
Tel: (98) 99142-6443/98423-6272/98877-8350 
Email: lmsantosconsultoria@yahoo.com

[Texto das mensagens anteriores oculto]

LM ..pdf 
311K
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ITEM
ESPECIFICAÇÕE

S
UNID QTDE V. UNIT. V. TOTAL V. UNIT. V. TOTAL V. UNIT. V. TOTAL

ESPECIFICAÇÕE

S TÉCNICAS 
ITEM

1 mês 12 1.250,00R$         15.000,00R$               1.400,00R$     16.800,00R$               1.625,00R$      19.500,00R$              

2 12 720,00R$            8.640,00R$                 800,00R$       9.600,00R$                 940,00R$         11.280,00R$              

3 -R$                 -R$                        -R$             -R$                        -R$              -R$                        

4 -R$                 -R$                        -R$             -R$                        -R$              -R$                        

5 -R$                 -R$                        -R$             -R$                        -R$              -R$                        

6 -R$                 -R$                        -R$             -R$                        -R$              -R$                        

7 -R$                 -R$                        -R$             -R$                        -R$              -R$                        

8 -R$                 -R$                        -R$             -R$                        -R$              -R$                        

9 -R$                 -R$                        -R$             -R$                        -R$              -R$                        

10 -R$                 -R$                        -R$             -R$                        -R$              -R$                        

11 -R$                 -R$                        -R$             -R$                        -R$              -R$                        

12 -R$                 -R$                        -R$             -R$                        -R$              -R$                        

13 -R$                 -R$                        -R$             -R$                        -R$              -R$                        

14 -R$                 -R$                        -R$             -R$                        -R$              -R$                        

23.640,00R$            26.400,00R$            -R$              30.780,00R$           

 

VALOR TOTAL

ADTR

SECRETARIA MUNICIPAL 

ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO 

E FINANÇAS - SEMAPF

JVR CONSULORIA
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V. UNIT. V. TOTAL

-                           

1.425,00R$      17.100,00R$              1.425,00                 

820,00R$         9.840,00R$                820,00                    

-R$              -R$                        -                           

-R$              -R$                        -                           

-R$              -R$                        -                           

-R$              -R$                        -                           

-R$              -R$                        -                           

-R$              -R$                        -                           

-R$              -R$                        -                           

-R$              -R$                        -                           

-R$              -R$                        -                           

-R$              -R$                        -                           

-R$              -R$                        -                           

-R$              -R$                        

26.940,00R$           26.940,00               

PREÇO MÉDIO
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Informações gerais

Despacho
Segue em anexo Dotação Orçamentária.

0601 Sec.Mun de Adm,,planej.finanças.semapf

04 129 0080 2.126 Man. do Departamento de Tributos Municip

e Fiscalização

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

 

1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

 

Gleybson Amorim Marques
Contador

Assinado eletronicamente por
Gleybson Amorim Marques
Em 17/03/2022 às 11:43
Código de validação: c422b313-2024-491b-a33d-1fd32c821805
Token: YIKB6P5X

Protocolo:
PT2022.03/CLHO-05631

Data de abertura:
17/03/2022 11:43:34

Data de transação:
17/03/2022 11:43:34

Situação:
Tramitado 

Assunto:
Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de arrecadação

Nome do emitente:
Gleybson Amorim Marques

Setor do emitente:
Contadoria Geral

Nome do responsável:
Fernanda Pereira de Sousa

Setor do responsável:
Controladoria Geral do Município
- CGM

Prazo:
10 Dias (Corridos)

Prazo final:
27/03/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
18/03/2022 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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SETOR DE CONTABILIDADE 

               PC GETULIO VARGAS S/N CENTRO, COELHO NETO –MA CNPJ: 05.281.738/0001-98, CEP 65620-000 

 

DESPACHO 
 

Informo que existe dotação orçamentária para ocorrer com a despesa do 
referido processo, conforme rubrica a seguir:  
 
 
0601 Sec.Mun de Adm,,planej.finanças.semapf 
04 129 0080 2.126 Man. do Departamento de Tributos Municip 

e Fiscalização 
3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 

1500000000 Recursos não vinculados de Impostos 
 

 
Encaminhe os autos à secretaria demandante para realização dos atos 

necessários para a contratação.  

 
 

Coelho Neto-MA, 17 de março de 2022. 
 

 
 

_________________________________ 
Setor de Contabilidade 
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Informações gerais

Despacho
Este protocolo foi bloqueado por estar atrasado. O desbloqueio é de responsabilidade do seu superiores.

Protocolo:
PT2022.03/CLHO-05631

Data de abertura:
17/03/2022 11:43:34

Data de transação:
21/03/2022 05:28:51

Situação:
Bloqueado por atraso 

Assunto:
Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de arrecadação

Nome do emitente:
Gleybson Amorim Marques

Setor do emitente:
Contadoria Geral

Nome do responsável:
Fernanda Pereira de Sousa

Setor do responsável:
Controladoria Geral do Município
- CGM

Prazo:
10 Dias (Corridos)

Prazo final:
27/03/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
18/03/2022 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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Informações gerais

Despacho
Este protocolo foi desbloqueado pelo(a) Senhor(a) Fernanda Pereira de Sousa, de perfil Gestor Geral, conforme justificativa abaixo:

                                                                  

Assinado eletronicamente por
Fernanda Pereira de Sousa
Em 24/03/2022 às 17:52
Código de validação: 7bd4e5d2-938e-43de-b546-325fc72743a0
Token: KPBQIBMW

Protocolo:
PT2022.03/CLHO-05631

Data de abertura:
24/03/2022 17:52:52

Data de transação:
24/03/2022 17:52:52

Situação:
Desbloqueado por autorização 

Assunto:
Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de arrecadação

Nome do emitente:
Fernanda Pereira de Sousa

Setor do emitente:
Não se aplica

Nome do responsável:
Gleybson Amorim Marques

Setor do responsável:
Contadoria Geral

Prazo:
1 Dias (Úteis)

Prazo final:
25/03/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
Não se aplica

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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Informações gerais

Despacho
Segue em anexo Dotação Orçamentária.

0601 Sec.Mun de Adm,,planej.finanças.semapf

04 129 0080 2.126 Man. do Departamento de Tributos Municip

e Fiscalização

3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica

 

1500000000 Recursos não vinculados de Impostos

 

Gleybson Amorim Marques
Contador

Assinado eletronicamente por
Gleybson Amorim Marques
Em 17/03/2022 às 11:43
Código de validação: c422b313-2024-491b-a33d-1fd32c821805
Token: YIKB6P5X

Protocolo:
PT2022.03/CLHO-05631

Data de abertura:
24/03/2022 17:52:52

Data de transação:
24/03/2022 17:52:52

Situação:
Tramitado 

Assunto:
Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de arrecadação

Nome do emitente:
Gleybson Amorim Marques

Setor do emitente:
Contadoria Geral

Nome do responsável:
Fernanda Pereira de Sousa

Setor do responsável:
Controladoria Geral do Município
- CGM

Prazo:
1 Dias (Úteis)

Prazo final:
25/03/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
Não se aplica

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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Informações gerais

Despacho
Após análise dos autos, considerando a juntada da documentação pertinente até o momento, encaminho o presente para
prosseguimento processual.

Fernanda Pereira de Sousa
Controladora Geral do Município
Port. 019/2022-CC

Assinado eletronicamente por
Fernanda Pereira de Sousa
Em 24/03/2022 às 17:56
Código de validação: 32a5a2aa-51e6-4536-ae03-bfc0dac4d441
Token: TGSRQ2I5

Protocolo:
PT2022.03/CLHO-05633

Data de abertura:
24/03/2022 17:56:17

Data de transação:
24/03/2022 17:56:17

Situação:
Tramitado 

Assunto:
Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de arrecadação

Nome do emitente:
Fernanda Pereira de Sousa

Setor do emitente:
Controladoria Geral do Município
- CGM

Nome do responsável:
Sergio Ricardo Viana Bastos

Setor do responsável:
Secretaria Municipal de
Planejamento e Gestão

Prazo:
15 Dias (Úteis)

Prazo final:
18/04/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
18/04/2022 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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Informações gerais

Despacho
Este protocolo foi bloqueado por estar atrasado. O desbloqueio é de responsabilidade do seu superiores.

Protocolo:
PT2022.03/CLHO-05633

Data de abertura:
24/03/2022 17:56:17

Data de transação:
19/04/2022 22:31:43

Situação:
Bloqueado por atraso 

Assunto:
Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de arrecadação

Nome do emitente:
Fernanda Pereira de Sousa

Setor do emitente:
Controladoria Geral do Município
- CGM

Nome do responsável:
Sergio Ricardo Viana Bastos

Setor do responsável:
Secretaria Municipal de
Planejamento e Gestão

Prazo:
15 Dias (Úteis)

Prazo final:
18/04/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
18/04/2022 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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Informações gerais

Despacho
Este protocolo foi desbloqueado pelo(a) Senhor(a) Fernanda Pereira de Sousa, de perfil Gestor Geral, conforme justificativa abaixo:

                                                                                                                                        

Assinado eletronicamente por
Fernanda Pereira de Sousa
Em 28/04/2022 às 11:58
Código de validação: 28a96abc-c450-41ea-9390-0ddc065213ef
Token: MZ2U1KP6

Protocolo:
PT2022.03/CLHO-05633

Data de abertura:
28/04/2022 11:58:07

Data de transação:
28/04/2022 11:58:07

Situação:
Desbloqueado por autorização 

Assunto:
Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de arrecadação

Nome do emitente:
Fernanda Pereira de Sousa

Setor do emitente:
Não se aplica

Nome do responsável:
Fernanda Pereira de Sousa

Setor do responsável:
Controladoria Geral do Município
- CGM

Prazo:
3 Dias (Úteis)

Prazo final:
03/05/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
03/05/2022 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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Informações gerais

Despacho
AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO, APROVAÇÃO DO TERMO DE REFERÊNCIA E DECLARAÇÃO DE
ADEQUAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA.

 

OBJETO: Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de arrecadação e data center
(servidor nuvem), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão do Município de
Coelho Neto – MA no exercício de 2022.

 

Em obediência ao que dispõe o Caput do Artigo 38 da Lei Federal 8.666/93 e alterações AUTORIZO Vossa Senhoria
para que tome as devidas providências, no sentido de realizar a contratação.

 

DECLARO para os efeitos do inciso II do artigo 16 da Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal),
que as despesas especificadas no Processo possuem adequação orçamentária e financeira com a Lei Orçamentária Anual
(LOA) e compatibilidade com o Plano Plurianual (PPA) e com a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO).

 

APROVO o termo de referência em anexo, e encaminho minuta para emissão de parecer jurídico.

 
 

SOLICITO ainda que sejam obedecidos os dispositivos com base na Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993 e todas as
outras normas inerentes ao pleno cumprimento da legislação vigente.

Sergio Ricardo Viana Bastos 
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

Assinado eletronicamente por

Protocolo:
PT2022.04/CLHO-05675

Data de abertura:
29/04/2022 15:19:32

Data de transação:
29/04/2022 15:19:32

Situação:
Tramitado 

Assunto:
Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de arrecadação

Nome do emitente:
Sergio Ricardo Viana Bastos

Setor do emitente:
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. OBJETO: Contratação de empresa especializada para implantação de sistema 

integrado de arrecadação e data center (servidor nuvem), para atender as 
necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão do Município de 
Coelho Neto – MA no exercício de 2022. 
 

1.1. O presente Termo de Referência visa detalhar os serviços necessários para 
atender as demandas desta Secretaria. 

 
2. JUSTIFICATIVA  

2.1.  A solicitação da Contratação de empresa especializada para implantação de 

sistema integrado de arrecadação e data center (servidor nuvem), para atender as 

necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão do Município de 

Coelho Neto – MA no exercício de 2022, se justifica em decorrência de que através 

do respectivo software é possível realizar: Controle dos Impostos Predial, Territorial 

e Taxas de Serviços Urbanos, com cadastro de todos os imóveis edificados e não 

edificados para lançamento, gravação do histórico das alterações cadastrais, 

impressão de relatórios gerenciais, guias de recolhimento, certidões e gráficos para 

análise, Controle das empresas, autônomos, ambulantes, notas fiscais e das 

declarações de serviços de Tomadores e Prestadores, com cruzamento de 

informações para facilitar a fiscalização, Cadastro de propriedades rurais, emissão 

de guias de recolhimento referentes a conservação de estradas, de acordo com o 

índice de utilização de cada propriedade e escoamento de produção, Controla todos 

os tipos de receitas, (chamadas receitas diversas), possui um sistema de definição 

de valores flexível visando uma fácil montagem das fórmulas de cálculos e controle 

de infrações, Controle de dívidas, pagamentos, parcelamentos e pré-parcelamentos, 

Emissão de diversos relatórios gerenciais, balancetes e gráficos. Realiza todo o 

controle da dívida ativa sem perder históricos, Permite a integração entre a prefeitura 

e a rede bancária ou qualquer outra rede de recebimentos, também controla 

contratos de débito automático com essas instituições, Realiza a integração de todos 

os módulos do sistema, permitindo um acesso rápido a todas as informações e 

serviços relacionados ao atendimento e emissão de relatórios, Controla os 

recebimentos, efetuando a baixa dos mesmos em tempo real no financeiro, Controla 

ainda o troco, abertura e fechamento, sangria, autenticações e qualquer tipo de 

movimentação, Possui também emissão de certidões. 

 
3. FUNDAMENTO LEGAL  
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3.1. O procedimento licitatório a ser adotado obedecerá, integralmente, ao que 
estabelece a Lei Federal nº 8.666, de 21.06.1993 e suas alterações e Lei Federal nº 
10.520/2002 e todas as demais normas e legislações vigentes e aplicáveis ao presente 
termo.  
 
4. ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DOS SERVIÇOS E DOTAÇÃO 
ORCAMENTÁRIA 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
V. UNIT V. TOTAL 

 01 
Sistema integrado de 
arrecadação 

MÊS 12  R$ 1.425,00   R$ 17.100,00  

02 
Data Center (servidor 
nuvem) 

MÊS 12  R$  820,00   R$ 9.840,00  

 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista no orçamento da Prefeitura Municipal de 

Coelho Neto (MA), para o exercício de 2022: 

4.1.2 - 0601 Sec.Mun de Adm,,planej.finanças.semapf 04 129 0080 2.126 Man. do 
Departamento de Tributos Municip e Fiscalização 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. 
pessoa jurídica 1500000000 Recursos não vinculados de Impostos natureza, cuja 
alocação será feita no início de cada exercício financeiro 
 
5. DO QUANTITATIVO  
5.1. As quantidades previstas na tabela acima são estimativas máximas para o período 
de validade do Contrato, reservando-se que a Secretaria municipal, no direito de adquirir 
em cada item o quantitativo que julgar necessário, podendo ser parcial, integral ou até 
mesmo abster-se de adquirir quaisquer itens especificados. 
 
6. DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS 
6.1. Durante a vigência do contrato, os preços contratados serão fixos e irreajustáveis, 
exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas na ocorrência de situação prevista na 
alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº. 8.666/93 ou de redução dos preços praticados 
no mercado;  
6.2. O preço contratado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles 
praticados no mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços registrados; 
6.3. Quando o preço inicialmente contratado, por motivo superveniente, tornar-se 
superior ao preço praticado no mercado a CONTRATANTE convocará o 
CONTRATADO, visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao 
praticado pelo mercado;  
6.4. Frustrada a negociação, o CONTRATADO será liberado do compromisso 
assumido; 
6.5. Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do 
art. 65 da Lei nº. 8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por 
cancelar rescindir o Contrato e iniciar outro processo licitatório. 
 
7. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO  
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7.1. O Contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, entrando em vigor na data da 
assinatura do ajuste. 
 
8. REQUISITOS COMUNS A TODOS OS SERVIÇOS 
8.1. Os serviços ofertados não poderão ter sido descontinuados pelo CONTRATADO, 
ou seja, deverão estar em linha de produção. 
 
9. DA SOLICITAÇÃO, DO LOCAL E DO PRAZO DE EXECUÇÃO. 
9.1. Os serviços deverão ser executados conforme as necessidades da secretaria, 
mediante emissão da ordem de serviço; 
9.2. Os serviços deverão ser executados nos locais indicados nas ordens de serviço 
emitidas pela Secretaria; 
9.3. O prazo máximo para execução será de até 15 (quinze) dias corridos, contados a 
partir do recebimento da ordem de serviço. 
 
10. DO RECEBIMENTO 
10.1. O recebimento do objeto contratual observará o seguinte procedimento: 
10.1.1. Recebimento provisório, lavrado na data de execução dos serviços e do 
respectivo faturamento, de acordo com o disposto no art. 73, II, alínea “a”, da Lei n.º 
8.666/1993, não implicando em reconhecimento da regularidade da execução dos 
serviços, nem do respectivo faturamento. 
10.1.1.1. O recebimento provisório consiste na identificação e conferência dos serviços, 
com ênfase na integridade física, quantitativa e qualitativa. 
10.1.2. Recebimento definitivo, lavrado em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento 
provisório, de acordo com o disposto no art. 73, II, alínea “b”, da Lei n.º 8.666/1993, 
compreendendo a aceitação do bem/serviço, segundo a quantidade, qualidade, 
características físicas e especificações técnicas contratadas. 
10.1.2.1. O recebimento definitivo consiste na verificação do atendimento dos serviços 
aos termos e condições do termo de referência, Contrato e seus anexos, inclusive a 
proposta comercial da Contratada. 
 
11. DO PAGAMENTO  
11.1 O pagamento será efetuado referente ao serviço, após a comprovação de que a 
empresa CONTRATADA está em dia com as obrigações perante o Sistema de 
Seguridade Social, mediante a apresentação das Certidões Negativas de Débitos com 
a Previdência Social e o FGTS, no prazo não superior a 30 (trinta) dias, e CNDT 
(Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas) contados da entrega da NOTA FISCAL 
ELETRÔNICA DE FORNECIMENTO, EMITIDA CONFORME PROTOCOLO N° 
085/2010 APROVADO PELO CONFAZ-CONSELHO NACIONAL DE POLITICA 
FAZENDARIA, OBRIGATORIAMENTE ACOMPANHADA DO DANFE (DOCUMENTO 
AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRONICA), devidamente atestada pelo setor 
competente. Será verificada também sua regularidade com os Tributos Federais, 
mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva 
com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União. 
11.2. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada 
neste termo, em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto 
de título, sob pena de aplicação das sanções previstas neste instrumento e indenização 
pelos danos decorrentes. 
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11.3. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado caso o mesmo se encontre em 
situação irregular perante a Previdência Social, o Fundo de Garantia Sobre Tempo de 
Serviço (FGTS) e os Tributos Federais, conforme item 14.1. 
11.4. As Notas Fiscais/fatura deverão vir acompanhadas da respectiva ordem de 

serviço. 
11.5. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à 
CONTRATADA. 
 
12 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
12.1 Dentre outras atribuições decorrentes da celebração deste Contrato Administrativo 
para execução dos serviços, a Contratada se obriga a:  
a) executar os serviços no prazo estabelecido no Termo de Referência, contados a partir 
do recebimento da respectiva Autorização de Serviço expedida pelo CONTRATANTE, 
conforme especificações técnicas estabelecidas Ato convocatório e em sua Proposta de 
Preços, observadas as respectivas quantidades, qualidade e preços;  
b) substituir os serviços reprovados no recebimento provisório, por estarem em 
desacordo com as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência ou com a 
Proposta de Preços, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da respectiva 
Notificação; 
c) substituir os serviços em que se verificarem vícios redibitórios após a assinatura do 
ateste que formalizar o recebimento definitivo, observado o prazo máximo de 05 (cinco) 
dias úteis da constatação do vicio e às suas expensas, a critério da CONTRATANTE;  
d) não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do Contrato;  
e) identificar seu pessoal nos atendimentos de execução dos serviços;  
f) designar preposto para resolver todos os assuntos relativos à execução deste 
Contrato, indicando seus endereços físico e eletrônico (e-mail), telefone, celular e fac-
símiles;  
g) comunicar imediatamente qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, 
CNPJ, dados bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes;  
h) responsabilizar-se pela qualidade dos serviços executados, sob pena de responder 
pelos danos causados à Administração ou a terceiros;  
i) responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessária 
à execução deste Contrato, como única e exclusiva empregadora;  
j) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em 
serviço, por tudo quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem;  
k) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou 
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo quando da prestação dos serviços, não 
excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento 
pelo CONTRATANTE;  
l) manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por 
ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas. 
 
13. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
13.1. O Município de Coelho Neto - MA, pessoa jurídica de direito público, por intermédio 
da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças obriga-se a:  
a) emitir as respectivas Autorizações de Serviço;  
b) acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços;  
c) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a execução dos 
serviços, podendo recusar aqueles que não estejam de acordo com as especificações 
exigidas;  
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d) notificar a CONTRATADA para a substituição dos serviços reprovados no 
recebimento provisório;  
e) notificar a CONTRATADA para a substituição dos serviços que apresentarem vícios 
redibitórios após a assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo;  
f) efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo 
estabelecidos, observando as normas administrativas e financeiras em vigor;  
g) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução 
dos serviços;  
h) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos 
empregados da CONTRATADA;  
i) propor a aplicação das sanções administrativas e demais cominações legais pelo 
descumprimento das obrigações assumidas pela CONTRATADA. 
 
14. DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 
14.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do Contrato a ser 
celebrado, serão aplicadas ao CONTRATADO que incorrer em inexecução total ou 
parcial da execução dos serviços as penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 
8.666/93, aplicando-se ainda as seguintes sanções administrativas, garantida sempre a 
ampla defesa e o contraditório:  
14. 1.1. Advertência;  
14.1.2. Multa moratória de 1% (um por cento) do valor global do Contrato, em caso de 
atraso de até 05 (cinco) dias para a execução dos serviços a contar do prazo estipulado 
em cada ordem de serviço ou documento equivalente emitida, ou descumprimento de 
qualquer obrigação assumida.  
14.1.3. Multa moratória de 10% (dez por cento) do valor contratado, no caso de recusa 
injustificada para o recebimento da ordem de serviço.  
14.2. As sanções administrativas previstas no Termo de Referência são independentes 
entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras 
medidas legais cabíveis, garantida a prévia defesa;  
14.3. As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas nos casos de força maior, 
devidamente comprovado, a critério da administração; 

 

 

Coelho Neto (MA), 29 de abril de 2022 
 
 
 

_________________________ 
Responsável legal da CONTRATANTE 

 
 

_________________________ 
Responsável legal da CONTRATADA 
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MINUTA DE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/2022                                                                        
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2022.04/CLHO-02948 

 
 

O MUNICÍPIO DE COELHO NETO (MA), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO, TORNA PÚBLICO, PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, 
QUE A PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZARÁ LICITAÇÃO, NA MODALIDADE PREGÃO, NA FORMA 
ELETRÔNICA, COM CRITÉRIO DE JULGAMENTO MENOR PREÇO, NOS TERMOS DA LEI Nº 
10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DO DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019, DO 
DECRETO Nº 7.746, DE 05 DE JUNHO DE 2012, DO DECRETO N° 8.538, DE 06 DE OUTUBRO DE 
2015, APLICANDO-SE, SUBSIDIARIAMENTE, A LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E AS 
EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 E 147/2014, 
SUBSIDIARIAMENTE, PELA LEI Nº 8.666/93 E DEMAIS LEGISLAÇÃO, SOB AS CONDIÇÕES 
ESTABELECIDAS NESTE ATO CONVOCATÓRIO E ANEXOS. 
 
Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e 
monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica 
www.portaldecompraspublicas.com.br. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: 
coordenar o processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, 
apoiado pela sua equipe responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; 
verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de 
lances; verificar e julgar as condições de habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, 
encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do certame; 
conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruído a autoridade 
responsável pela adjudicação e propor a homologação. 
 

DATA DE ABERTURA 
DAS PROPOSTAS – 
SESSÃO PÚBLICA: 

___H:__M DO DIA ___/__/2022 (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 

LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br 
 

MODO DE DISPUTA 
ABERTO E FECHADO 

 

 
 
1. DO OBJETO. 
 
1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de 

empresa especializada para implantação de sistema integrado de arrecadação e data center 
(servidor nuvem), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento e 
Gestão do Município de Coelho Neto – MA no exercício de 2022, conforme condições, quantidades 
e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 
1.2. A licitação será dividida em ITENS, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-
se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse. 
 
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do ITEM, observadas as exigências 
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.  
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2. DO CREDENCIAMENTO. 
 
2.1. O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS 
que permite a participação dos interessados na modalidade LICITATÓRIA PREGÃO, em sua FORMA 
ELETRÔNICA. 
 
2.2. O cadastro deverá ser feito no Portal de Compras Públicas, no sítio 
www.portaldecompraspublicas.com.br; 
 
2.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes 
a este Pregão. 
 
2.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão 
ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de 
acesso, ainda que por terceiros. 
 
2.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no PORTAL 
DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, 
devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 
incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 
 

2.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no 
momento da habilitação 

 
3. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 
 
3.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto 
desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS. 
 
3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para 
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o 
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 
 
3.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

 
3.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação 
vigente; 
 
3.3.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
 
3.3.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 
receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 
 
3.3.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

 
3.3.5.  Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução 
ou liquidação; 
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3.3.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 
 
3.3.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição 
(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 

 
3.4. Como condição para participação no pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo 
próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

 
3.4.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

 
3.4.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 
a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 
 
3.4.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de 
pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter 
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que 
microempresa, empresa de pequeno porte. 

 
3.4.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 
 
3.4.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada 
está em conformidade com as exigências editalícias; 
 
3.4.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores;  
 
3.4.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 
7°, XXXIII, da Constituição;  
 
3.4.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 
SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

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

3.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções 
previstas em lei e neste Edital. 
 
4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 
4.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente 
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-
se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 
 
4.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá 
por meio de chave de acesso e senha. 
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4.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 
§ 1º da LC nº 123, de 2006. 
 
4.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
 
4.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

 
4.6. Não será admitido documentos de habilitação enviados após a abertura da sessão pública; 
 
4.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 
julgamento da proposta. 
 
4.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente 
serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio 
de lances. 

 
5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA. 
 
5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 
seguintes campos: 
 

5.1.1. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente nacional; 
 

5.1.2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo 
de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número 
do registro ou inscrição do bem no órgão competente. 

    
5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
 
5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação 
de serviços. 
 
5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação 
de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
 
5.5. O prazo de validade que deverá constar na proposta, não será inferior a 60 (SESSENTA) DIAS, a 
contar da data de sua apresentação.  
 
5.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
contratações públicas, quando participarem de licitações públicas; 
 
6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES. 
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6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham 
vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de 
Referência. 

6.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
6.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
6.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 
6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 
6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 

meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 
consignado no registro. 

6.5.1. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preambulo 
deste  edital. 

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

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

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

6.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte 
(20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob 
pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

6.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO 
E FECHADO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance 
final e fechado. 

6.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse 
prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 
transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o 
qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

6.12. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o 
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores 
àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso 
até o encerramento deste prazo. 

6.13. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os 
autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um 
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste 
prazo. 

6.14. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os 
lances segundo a ordem crescente de valores. 

6.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão 
ser desconsiderados pelo pregoeiro. 

6.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado primeiro. 

6.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

6.18. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 
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sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
6.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior 

a dez minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação 
expressa do Pregoeiro aos participantes do certame, publicada no Portal de Compras 
Públicas, http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serão divulgadas data e 
hora para a sua reabertura. E será reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas 
da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 
divulgação. 

6.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
6.21. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação 
automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema 
identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte 
participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for 
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o 
disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 
2015. 

6.22. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor 
lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

6.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última 
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no 
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação 
automática para tanto. 

6.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não 
se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa 
e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), 
na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no 
subitem anterior. 

6.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 
melhor oferta. 

6.26. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao 
produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as 
propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento. 

6.27. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 
seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e 
fechado. 

6.28. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 
previsto no Art. 3º, § 2º, da LEI Nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 
sucessivamente, aos serviços: 

6.28.1. Produzidos no país; 
6.28.2. Produzidos por empresas brasileiras; 
6.28.3. Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 
6.28.4. Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista 

em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que 
atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

6.29. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre 
as propostas empatadas. 
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6.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, 
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, 
para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das 
previstas neste Edital. 

6.30.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 

6.30.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) 
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

6.31. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 
 

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 
7.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar 
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 
contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 
9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 
 

7.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço 
máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente 
inexequível. 
 

7.2.1.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade 
do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

 
7.3. 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; 
 
7.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com 
vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso 
prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada 
em ata; 

 
7.5.  Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
 
7.6. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 
horário para a sua continuidade. 
 
7.7. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a 
negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 
 

7.7.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
 
7.7.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 

PR2022.03/CLHO-02948 - Pág 37



     SECRETARIA MUNICIPAL DE  
PLANEJAMENTO E GESTÃO 

 

 
7.8. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 
sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova 
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 
 
7.9. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 
licitante, observado o disposto neste Edital. 

  
8. DA HABILITAÇÃO. 
 
8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 
classificada em primeiro lugar, o pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de 
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a 
futura contratação, mediante a consulta aos documentos inseridos no portal de compras públicas, e 
ainda nos seguintes cadastros: 
 

8.1.1. Possuir Cadastro do Portal de Compras Públicas; 
 
8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o e o Cadastro Nacional de 
Empresas Punidas – CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/ ); 

 
8.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido 
pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php ). 

 
8.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0 
 
8.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas 
ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o 
Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

 
8.1.5.1. 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. 
 
8.1.5.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
prestação de serviços similares, dentre outros. 
 
8.1.5.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

 
8.1.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 
condição de participação. 
 
8.1.7. 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. 
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8.2.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio 
do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e 
trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica. 
 

8.2.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do PORTAL DE 
COMPRAS PUBLICAS, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

 
8.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-
los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 
 
8.4. 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. 
 
8.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos, bem como documentos com endereços divergentes.  
 
8.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante 
for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela 
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
 

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

8.7. Ressalvado o disposto no item 5, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a 
documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

 
8.8. HABILITAÇÃO JURÍDICA:  
 

8.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 
cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
 
8.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 
 
8.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: 
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 
 
8.8.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro 
onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 
 
8.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 
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8.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia 
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 
 
8.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 
autorização; 
 
8.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva; 

 
8.9. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
 

8.9.1. CNPJ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 
Pessoas Físicas, conforme o caso; 
 

8.9.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 

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

 
8.9.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
 
8.9.6. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa conjunta junto 
aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada; 
 
8.9.7. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto aos 
Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada; 

 
8.9.8.  Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de 
pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

 
8.10. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. 
 

8.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) 
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão; 
 
8.10.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
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substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

 
8.10.2.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de 
existência da sociedade; 
 
8.10.2.2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto 
social. 
 
8.10.2.3. 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; 
 

8.10.3. Os índices que comprovam a boa situação financeira da empresa, serão calculados e 
apresentados pelo Licitante, devidamente confirmados pelo responsável por sua contabilidade, 
mediante sua assinatura e a indicação do seu nome e do número de registro no Conselho Regional 
de Contabilidade. 
 
8.10.4. A comprovação da situação financeira da empresa, que trata o item anterior, será constatada 
mediante a análise dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente 
(LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas: 

 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 
 

8.10.5. 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, 
considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo 
ou o patrimônio líquido mínimo de  10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item 
pertinente.  

 
8.11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 
 

9.11.1 Comprovação para o serviço, objeto do presente edital, estando de acordo com as 

características, quantidades e prazos compatíveis. A comprovação deverá ser feita por meio de 

atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, competentes para tanto.  

 
8.12. 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. 
 

8.12.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 
habilitação. 
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8.13. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após 
a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, 
a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 
justificativa. 
 
8.14. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação 
dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra 
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na 
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  
 
8.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 
 
8.16. 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. 
 
8.17. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 
inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos 
artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da 
proposta subsequente. 

 
8.18. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado 
vencedor. 

 
9. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 
9.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) 
horas a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 
 

9.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas 
ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu 
representante legal. 
 
9.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 
pagamento. 

 
9.2. O licitante deverá ainda enviar sua proposta atendendo os seguintes campos: 
 

9.2.1. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente nacional; 
 

9.2.2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo 
de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número 
do registro ou inscrição do bem no órgão competente. 

 
9.2.3. Declaração de compromisso de execução dentro do município de Coelho Neto (MA), no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da emissão da Ordem de Serviço, sem custos adicionais e 
independentes da quantidade. 
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9.2.4. O prazo de validade que deverá constar na proposta, não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 
contar da data de sua apresentação.  

 
9.3. 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. 
 

9.3.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

 
9.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e 
o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 
 

9.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; 
no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão 
estes últimos. 

 
9.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, 
sob pena de desclassificação. 
 
9.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de 
outro licitante. 
 
9.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares 
estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
9.8. Deverá integrar a proposta de preços os seguintes documentos: 
 
10. DOS RECURSOS. 
 
10.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo 
de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma 
motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo 
próprio do sistema. 
 
10.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 
 

10.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 
condições de admissibilidade do recurso. 
 
10.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 
decadência desse direito. 
 
10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dia úteis para 
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados 
para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dia 
úteis, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
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10.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  
 
10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 
constante neste Edital. 

 
11. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 
11.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 
 

11.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização 
da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que 
serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

 
11.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a 
regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, 
serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

 
11.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 
 

11.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), ou e-mail, ou de acordo com a 
fase do procedimento licitatório. 

 
11.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no CADASTRO DO 
PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados 
cadastrais atualizados. 

 
12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 
12.1. 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. 
 
12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório.  

 
13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO. 
 
13.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 
 
14. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE. 
 
14.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de 
Contrato ou emitido instrumento equivalente. 
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14.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, 
para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de 
Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas neste Edital. Este prazo será de 24 (vinte e quatro) horas quando solicitado 
a assinatura eletrônica certificada. 

 
14.2.1. Os prazos previstos no subitem anterior poderão ser prorrogados, por igual período, por 
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

 
14.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, 
implica no reconhecimento de que: 
 

14.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali 
estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 
 
14.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos; 
 
14.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 
78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da 
mesma Lei. 

 
14.4. O prazo de vigência da contratação se encerra no final do exercício financeiro da assinatura do 
mesmo e poderá ser prorrogado conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de referência.  
 
14.5. Previamente à contratação a Administração realizará consultas para identificar possível 
suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de 
contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no 
art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, 
de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN. 
 
14.6. Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação 
consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 

 
14.6.1. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o 
cadastro no prazo de até 02 (dois) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no 
edital e anexos. 

 
14.7. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das 
condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a 
vigência do contrato ou da ata de registro de preços. 
 
14.8. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas 
no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo 
da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar 
outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para 
habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, 
assinar o contrato ou a ata de registro de preços. 
 
15. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL. 
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15.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no 
Termo de Referência, anexo a este Edital. 

 
16. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO. 
 
16.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de 
Referência. 

 
17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA. 
 
17.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.  
 
18. DO PAGAMENTO. 

  
18.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este 
Edital. 

 
19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
19.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário 
que: 
 

19.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 
convocado dentro do prazo de validade da proposta; 
19.1.2. Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 
 
19.1.3. Apresentar documentação falsa; 
 
19.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
 
19.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
 
19.1.6. Não mantiver a proposta; 
 
19.1.7. Cometer fraude fiscal; 
 
19.1.8. Comportar-se de modo inidôneo; 

 
21.2. O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame sujeitará a 
empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o 
limite de 10% (dez por cento), conforme determina o art. Nº 86, da Lei Nº 8666/93. 

 
21.2.1. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a 
Prefeitura Municipal de Coelho Neto (MA), e poderá cumular com as demais sanções 
administrativas, inclusive com as multas previstas. 

 
21.3. A inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, 
as seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo Nº 87, da Lei Nº 8.666/93: 
 
a) Advertência por escrito; 
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b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento) sobre 
o valor total do contrato; 
 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura 

Municipal de Coelho Neto (MA), por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de 
inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração da Prefeitura Municipal de Coelho 
Neto (MA), será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade 05 (cinco) anos; 

 
d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. Nº 87 da Lei Nº 8.666/93, c/c art. Nº 7º da 
Lei Nº 10.520/02 e art. Nº 14 do Decreto Nº 3.555/00. 
 
21.4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo 
devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo. 
 
21.5. Serão publicadas no Diário Oficial dos Municípios - http://www.diarioficialdosmunicipios.org/ -, as 
sanções administrativas previstas no ITEM 17.2, c, d, deste edital, inclusive a reabilitação perante a 
Administração Pública. 
 
21.6. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, 
por seus fornecedores e subcontratados, se admitida à subcontratação, o mais alto padrão de ética 
durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 
 

21.6.1. PARA OS PROPÓSITOS DESTA CLÁUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTES PRÁTICAS: 
 
a) PRÁTICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na 
execução do contrato; 
 
b) PRÁTICA FRAUDULENTA: A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o 
processo de licitação ou de execução do contrato; 
 
c) PRÁTICA CONLUIADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, 
com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer 
preços em níveis artificiais e não-competitivos;  
 
d) PRÁTICA COERCITIVA: Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às 
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar 
a execução do contrato.  
 
e) PRÁTICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer 
declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir 
materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; atos cuja intenção seja impedir 
materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.  

 
20. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA. 
 
20.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da 
proposta do licitante mais bem classificado. 
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20.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame 
em relação ao licitante melhor classificado. 
 
20.3. 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. 
 
20.4. 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 nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/2013. 
 
21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. 
 
21.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar este Edital. 
 
21.2. A impugnação deverá ser realizada exclusivamente por forma eletrônica no sistema 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 
 
21.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, 
decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (DOIS) dias úteis contados da data de recebimento da 
impugnação. 
 
21.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 
 
21.5. . Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anterior à data designada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, em campo próprio do Sistema Portal de Compras 
Públicas no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. 
 
21.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (DOIS) dias úteis, 
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 
elaboração do edital e dos anexos. 
 
21.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame, 
salvo quando se amoldarem ao art. 21 parágrafo 4º, da Lei 8.666/93. 
 

21.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 
pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

 
21.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 
participantes e a administração. 
 
21.9. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de 
ordem geral, serão cadastradas no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de 
responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento. 
 
21.10. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso 
de empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado 
no processo para responder pela proponente. 
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21.11. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa 
designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme 
o caso, 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 para 
impugnar o Edital). 
 
22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 
22.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
22.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 
contrário, pelo Pregoeiro. 
22.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário 
de Brasília – DF. 
22.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 
habilitação e classificação. 
22.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
22.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
22.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 
22.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Administração. 
 
22.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse 
público. 
22.10. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

22.10.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele 
contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso 
tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das 
demais sanções cabíveis. 
 

22.11. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
22.12. A PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO (MA), poderá revogar este Pregão por razões 
de interesse público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou 
anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação 
do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório. 

22.12.1. A anulação do pregão induz à do contrato. 
 

24.12.2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar. 
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22.13. É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada 
a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de 
documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação. 
22.14. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: 

www.portaldecompraspublicas.com.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos na Sala de 
Reuniões com a Equipe de Pregão, no Endereço Praça Getúlio Vargas, S/N, Centro, na Cidade 
de Coelho Neto - MA, nos dias úteis, no horário das 08:00 às 14:00, mesmo endereço e período 
no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 
interessados. 

22.15. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:  
 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA; 
 
ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO; 
 

 
COELHO NETO (MA), EM 29 DE ABRIL DE 2022. 

 
 
 

Sergio Ricardo Viana Bastos 
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. OBJETO: Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de 

arrecadação e data center (servidor nuvem), para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Planejamento e Gestão do Município de Coelho Neto – MA no exercício de 2022. 
 

1.1. O presente Termo de Referência visa detalhar os serviços necessários para atender as 
demandas desta Secretaria. 

 
2. JUSTIFICATIVA  

2.1.  A solicitação da Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado 

de arrecadação e data center (servidor nuvem), para atender as necessidades da Secretaria 

Municipal de Planejamento e Gestão do Município de Coelho Neto – MA no exercício de 2022, se 

justifica em decorrência de que através do respectivo software é possível realizar: Controle dos 

Impostos Predial, Territorial e Taxas de Serviços Urbanos, com cadastro de todos os imóveis 

edificados e não edificados para lançamento, gravação do histórico das alterações cadastrais, 

impressão de relatórios gerenciais, guias de recolhimento, certidões e gráficos para análise, Controle 

das empresas, autônomos, ambulantes, notas fiscais e das declarações de serviços de Tomadores 

e Prestadores, com cruzamento de informações para facilitar a fiscalização, Cadastro de 

propriedades rurais, emissão de guias de recolhimento referentes a conservação de estradas, de 

acordo com o índice de utilização de cada propriedade e escoamento de produção, Controla todos 

os tipos de receitas, (chamadas receitas diversas), possui um sistema de definição de valores flexível 

visando uma fácil montagem das fórmulas de cálculos e controle de infrações, Controle de dívidas, 

pagamentos, parcelamentos e pré-parcelamentos, Emissão de diversos relatórios gerenciais, 

balancetes e gráficos. Realiza todo o controle da dívida ativa sem perder históricos, Permite a 

integração entre a prefeitura e a rede bancária ou qualquer outra rede de recebimentos, também 

controla contratos de débito automático com essas instituições, Realiza a integração de todos os 

módulos do sistema, permitindo um acesso rápido a todas as informações e serviços relacionados 

ao atendimento e emissão de relatórios, Controla os recebimentos, efetuando a baixa dos mesmos 

em tempo real no financeiro, Controla ainda o troco, abertura e fechamento, sangria, autenticações 

e qualquer tipo de movimentação, Possui também emissão de certidões. 

 
3. FUNDAMENTO LEGAL  
3.1. O procedimento licitatório a ser adotado obedecerá, integralmente, ao que estabelece a Lei Federal 
nº 8.666, de 21.06.1993 e suas alterações e Lei Federal nº 10.520/2002 e todas as demais normas e 
legislações vigentes e aplicáveis ao presente termo.  
 
4. ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DOS SERVIÇOS E DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA 
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ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
V. UNIT V. TOTAL 

 01 Sistema integrado de arrecadação MÊS 12 
 R$   

1.425,00  
 R$         

17.100,00  

02 Data Center (servidor nuvem) MÊS 12 
 R$     

820,00  
 R$           

9.840,00  

 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 

própria, prevista no orçamento da Prefeitura Municipal de Coelho Neto (MA), para o exercício 

de 2022: 

4.1.2 - 0601 Sec.Mun de Adm,,planej.finanças.semapf 04 129 0080 2.126 Man. do Departamento de 
Tributos Municip e Fiscalização 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000 Recursos 
não vinculados de Impostos natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro 
 
5. DO QUANTITATIVO  
5.1. As quantidades previstas na tabela acima são estimativas máximas para o período de validade do 
Contrato, reservando-se que a Secretaria municipal, no direito de adquirir em cada item o quantitativo 
que julgar necessário, podendo ser parcial, integral ou até mesmo abster-se de adquirir quaisquer itens 
especificados. 
 
6. DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS 
6.1. Durante a vigência do contrato, os preços contratados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas 
hipóteses, devidamente comprovadas na ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do 
art. 65 da Lei nº. 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado;  
6.2. O preço contratado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles praticados no 
mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços registrados; 
6.3. Quando o preço inicialmente contratado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado a CONTRATANTE convocará o CONTRATADO, visando à negociação para 
redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;  
6.4. Frustrada a negociação, o CONTRATADO será liberado do compromisso assumido; 
6.5. Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº. 
8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar rescindir o Contrato e iniciar 
outro processo licitatório. 
 
7. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO  
7.1. O Contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, entrando em vigor na data da assinatura do ajuste. 
 
8. REQUISITOS COMUNS A TODOS OS SERVIÇOS 
8.1. Os serviços ofertados não poderão ter sido descontinuados pelo CONTRATADO, ou seja, deverão 
estar em linha de produção. 
 
9. DA SOLICITAÇÃO, DO LOCAL E DO PRAZO DE EXECUÇÃO. 
9.1. Os serviços deverão ser executados conforme as necessidades da secretaria, mediante emissão 
da ordem de serviço; 
9.2. Os serviços deverão ser executados nos locais indicados nas ordens de serviço emitidas pela 
Secretaria; 
9.3. O prazo máximo para execução será de até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do 
recebimento da ordem de serviço. 
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10. DO RECEBIMENTO 
10.1. O recebimento do objeto contratual observará o seguinte procedimento: 
10.1.1. Recebimento provisório, lavrado na data de execução dos serviços e do respectivo faturamento, 
de acordo com o disposto no art. 73, II, alínea “a”, da Lei n.º 8.666/1993, não implicando em 
reconhecimento da regularidade da execução dos serviços, nem do respectivo faturamento. 
10.1.1.1. O recebimento provisório consiste na identificação e conferência dos serviços, com ênfase na 
integridade física, quantitativa e qualitativa. 
10.1.2. Recebimento definitivo, lavrado em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento provisório, de 
acordo com o disposto no art. 73, II, alínea “b”, da Lei n.º 8.666/1993, compreendendo a aceitação do 
bem/serviço, segundo a quantidade, qualidade, características físicas e especificações técnicas 
contratadas. 
10.1.2.1. O recebimento definitivo consiste na verificação do atendimento dos serviços aos termos e 
condições do termo de referência, Contrato e seus anexos, inclusive a proposta comercial da 
Contratada. 
 
11. DO PAGAMENTO  
11.1 O pagamento será efetuado referente ao serviço, após a comprovação de que a empresa 
CONTRATADA está em dia com as obrigações perante o Sistema de Seguridade Social, mediante a 
apresentação das Certidões Negativas de Débitos com a Previdência Social e o FGTS, no prazo não 
superior a 30 (trinta) dias, e CNDT (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas) contados da entrega da 
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE FORNECIMENTO, EMITIDA CONFORME PROTOCOLO N° 
085/2010 APROVADO PELO CONFAZ-CONSELHO NACIONAL DE POLITICA FAZENDARIA, 
OBRIGATORIAMENTE ACOMPANHADA DO DANFE (DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL 
ELETRONICA), devidamente atestada pelo setor competente. Será verificada também sua regularidade 
com os Tributos Federais, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta 
Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União. 
11.2. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste termo, 
em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação 
das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes. 
11.3. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado caso o mesmo se encontre em situação irregular 
perante a Previdência Social, o Fundo de Garantia Sobre Tempo de Serviço (FGTS) e os Tributos 
Federais, conforme item 14.1. 
11.4. As Notas Fiscais/fatura deverão vir acompanhadas da respectiva ordem de serviço. 
11.5. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA. 
 
12 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
12.1 Dentre outras atribuições decorrentes da celebração deste Contrato Administrativo para execução 
dos serviços, a Contratada se obriga a:  
a) executar os serviços no prazo estabelecido no Termo de Referência, contados a partir do recebimento 
da respectiva Autorização de Serviço expedida pelo CONTRATANTE, conforme especificações técnicas 
estabelecidas Ato convocatório e em sua Proposta de Preços, observadas as respectivas quantidades, 
qualidade e preços;  
b) substituir os serviços reprovados no recebimento provisório, por estarem em desacordo com as 
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência ou com a Proposta de Preços, no prazo de 
até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da respectiva Notificação; 
c) substituir os serviços em que se verificarem vícios redibitórios após a assinatura do ateste que 
formalizar o recebimento definitivo, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da constatação 
do vicio e às suas expensas, a critério da CONTRATANTE;  
d) não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do Contrato;  
e) identificar seu pessoal nos atendimentos de execução dos serviços;  
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f) designar preposto para resolver todos os assuntos relativos à execução deste Contrato, indicando 
seus endereços físico e eletrônico (e-mail), telefone, celular e fac-símiles;  
g) comunicar imediatamente qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados 
bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes;  
h) responsabilizar-se pela qualidade dos serviços executados, sob pena de responder pelos danos 
causados à Administração ou a terceiros;  
i) responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessária à execução 
deste Contrato, como única e exclusiva empregadora;  
j) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em serviço, por tudo 
quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem;  
k) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo quando da prestação dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;  
l) manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas. 
 
13. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
13.1. O Município de Coelho Neto - MA, pessoa jurídica de direito público, por intermédio da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Finanças obriga-se a:  
a) emitir as respectivas Autorizações de Serviço;  
b) acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços;  
c) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a execução dos serviços, podendo 
recusar aqueles que não estejam de acordo com as especificações exigidas;  
d) notificar a CONTRATADA para a substituição dos serviços reprovados no recebimento provisório;  
e) notificar a CONTRATADA para a substituição dos serviços que apresentarem vícios redibitórios após 
a assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo;  
f) efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos, observando 
as normas administrativas e financeiras em vigor;  
g) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos serviços;  
h) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da 
CONTRATADA;  
i) propor a aplicação das sanções administrativas e demais cominações legais pelo descumprimento 
das obrigações assumidas pela CONTRATADA. 
 
14. DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 
14.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do Contrato a ser celebrado, serão 
aplicadas ao CONTRATADO que incorrer em inexecução total ou parcial da execução dos serviços as 
penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, aplicando-se ainda as seguintes sanções 
administrativas, garantida sempre a ampla defesa e o contraditório:  
14. 1.1. Advertência;  
14.1.2. Multa moratória de 1% (um por cento) do valor global do Contrato, em caso de atraso de até 05 
(cinco) dias para a execução dos serviços a contar do prazo estipulado em cada ordem de serviço ou 
documento equivalente emitida, ou descumprimento de qualquer obrigação assumida.  
14.1.3. Multa moratória de 10% (dez por cento) do valor contratado, no caso de recusa injustificada para 
o recebimento da ordem de serviço.  
14.2. As sanções administrativas previstas no Termo de Referência são independentes entre si, 
podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas legais cabíveis, 
garantida a prévia defesa;  
14.3. As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas nos casos de força maior, devidamente 
comprovado, a critério da administração; 
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ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ___/20__ 

 
 

TERMO DE CONTRATO Nº ......../...., QUE FAZEM ENTRE SI 
O(A).......................................................... E A EMPRESA 
.............................................................   

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ............................... por intermédio do(a) .................................... 
(órgão) contratante),  com sede no(a) ....................................................., na cidade de 
...................................... /Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob o nº ................................, neste ato 
representado(a) pelo Secretário(a), Sr.........................., portador(a) da Carteira de Identidade nº 
................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................, doravante denominada 
CONTRATANTE, e o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, 
sediado(a) na ..................................., em ............................. doravante designada CONTRATADA, neste 
ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., 
expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no Processo nº 
.............................. e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do 
Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente 
do Pregão nº ........../20....,,  mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO. 
 
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a ..............................., conforme especificações e 
quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital. 
 
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta 
vencedora, independentemente de transcrição. 
 
1.3. Discriminação do objeto: 

 

EMPRESA:  

CNPJ:  

ENDEREÇO:  

REPRESENTANTE:  

E-MAIL:                                                                                                                    TEL.: (   ) 

ITENS DESCRIÇÃO QUANT. UNID. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

      

VALOR TOTAL:   
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2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início 
na data de ____/____/______ e encerramento em ____/____/______, prorrogável na forma do art. 57, 
§1º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO. 
 
3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............ (...............). 

 
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto da contratação. 

 
4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, 
prevista no orçamento do Município, para o exercício de 20...., na classificação abaixo: 
 
Gestão/Unidade:   
Fonte:  
Programa de Trabalho:   
Elemento de Despesa:   
5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO. 
 

O pagamento será efetuado referente ao serviço, após a comprovação de que a empresa 
CONTRATADA está em dia com as obrigações perante o Sistema de Seguridade Social, mediante a 
apresentação das Certidões Negativas de Débitos com a Previdência Social e o FGTS, no prazo não 
superior a 30 (trinta) dias, e CNDT (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas) contados da entrega da 
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE FORNECIMENTO, EMITIDA CONFORME PROTOCOLO N° 
085/2010 APROVADO PELO CONFAZ-CONSELHO NACIONAL DE POLITICA FAZENDARIA, 
OBRIGATORIAMENTE ACOMPANHADA DO DANFE (DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL 
ELETRONICA), devidamente atestada pelo setor competente. Será verificada também sua regularidade 
com os Tributos Federais, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta 
Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União. 

11.2. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste termo, 
em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação 
das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes. 

11.3. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado caso o mesmo se encontre em situação irregular 
perante a Previdência Social, o Fundo de Garantia Sobre Tempo de Serviço (FGTS) e os Tributos 
Federais, conforme item 14.1. 

11.4. As Notas Fiscais/fatura deverão vir acompanhadas da respectiva ordem de serviço. 

11.5. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA. 
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6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE. 
 
Durante a vigência do contrato, os preços contratados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, 
devidamente comprovadas na ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 
nº. 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado;  
6.2. O preço contratado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles praticados no 
mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços registrados; 
6.3. Quando o preço inicialmente contratado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado a CONTRATANTE convocará o CONTRATADO, visando à negociação para 
redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;  
6.4. Frustrada a negociação, o CONTRATADO será liberado do compromisso assumido; 
6.1.  Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº. 
8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar rescindir o Contrato e iniciar 
outro processo licitatório. 

 
7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO. 
 
7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 
 
8. CLÁUSULA OITAVA - EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
8.1. DA SOLICITAÇÃO, DO LOCAL E DO PRAZO DE EXECUÇÃO. 

8.1.1. Os serviços deverão ser executados conforme as necessidades da secretaria, mediante emissão 
da ordem de serviço; 
8.1.2.  Os serviços deverão ser executados nos locais indicados nas ordens de serviço emitidas pela 
Secretaria; 
8.1.3O prazo máximo para execução será de até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do 
recebimento da ordem de serviço. 
 
8.2 DO RECEBIMENTO 
8.2.1. O recebimento do objeto contratual observará o seguinte procedimento: 
8.2.2. Recebimento provisório, lavrado na data de execução dos serviços e do respectivo faturamento, 
de acordo com o disposto no art. 73, II, alínea “a”, da Lei n.º 8.666/1993, não implicando em 
reconhecimento da regularidade da execução dos serviços, nem do respectivo faturamento. 
8.2.3. O recebimento provisório consiste na identificação e conferência dos serviços, com ênfase na 
integridade física, quantitativa e qualitativa. 
8.2.4. Recebimento definitivo, lavrado em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento provisório, de 
acordo com o disposto no art. 73, II, alínea “b”, da Lei n.º 8.666/1993, compreendendo a aceitação do 
bem/serviço, segundo a quantidade, qualidade, características físicas e especificações técnicas 
contratadas. 
8.2.5. O recebimento definitivo consiste na verificação do atendimento dos serviços aos termos e 
condições do termo de referência, Contrato e seus anexos, inclusive a proposta comercial da 
Contratada. 
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9. CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO. 

CONTRATANTE fiscalizará a entrega dos produtos e verificará cumprimento das especificações 
solicitadas; 

 A fiscalização pela CONTRATANTE não desobriga a CONTRATADA de sua responsabilidade 
quanto à perfeita execução do objeto deste instrumento.  
A ausência de comunicação por parte da CONTRATANTE, referente a irregularidades ou falhas, não 
exime a CONTRATADA das responsabilidades determinadas 
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10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA. 
10.1 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1.2 Dentre outras atribuições decorrentes da celebração deste Contrato Administrativo para 
execução dos serviços, a Contratada se obriga a:  

a) executar os serviços no prazo estabelecido no Termo de Referência, contados a partir do recebimento 
da respectiva Autorização de Serviço expedida pelo CONTRATANTE, conforme especificações técnicas 
estabelecidas Ato convocatório e em sua Proposta de Preços, observadas as respectivas quantidades, 
qualidade e preços;  

b) substituir os serviços reprovados no recebimento provisório, por estarem em desacordo com as 
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência ou com a Proposta de Preços, no prazo de 
até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da respectiva Notificação; 

c) substituir os serviços em que se verificarem vícios redibitórios após a assinatura do ateste que 
formalizar o recebimento definitivo, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da constatação 
do vicio e às suas expensas, a critério da CONTRATANTE;  

d) não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do Contrato;  

e) identificar seu pessoal nos atendimentos de execução dos serviços;  

f) designar preposto para resolver todos os assuntos relativos à execução deste Contrato, indicando 
seus endereços físico e eletrônico (e-mail), telefone, celular e fac-símiles;  

g) comunicar imediatamente qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados 
bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes;  

h) responsabilizar-se pela qualidade dos serviços executados, sob pena de responder pelos danos 
causados à Administração ou a terceiros;  

i) responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessária à execução 
deste Contrato, como única e exclusiva empregadora;  

j) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em serviço, por tudo 
quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem;  

k) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo quando da prestação dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;  

l) manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas. 

 

10.2. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

10.2.1. O Município de Coelho Neto - MA, pessoa jurídica de direito público, por intermédio da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Finanças obriga-se a:  

PR2022.03/CLHO-02948 - Pág 59



     SECRETARIA MUNICIPAL DE  
PLANEJAMENTO E GESTÃO 

 

a) emitir as respectivas Autorizações de Serviço;  

b) acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços;  

c) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a execução dos serviços, podendo 
recusar aqueles que não estejam de acordo com as especificações exigidas;  

d) notificar a CONTRATADA para a substituição dos serviços reprovados no recebimento provisório;  

e) notificar a CONTRATADA para a substituição dos serviços que apresentarem vícios redibitórios após 
a assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo;  

f) efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos, observando 
as normas administrativas e financeiras em vigor;  

g) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos serviços;  

h) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da 
CONTRATADA;  

i) propor a aplicação das sanções administrativas e demais cominações legais pelo descumprimento 
das obrigações assumidas pela CONTRATADA. 
. 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do Contrato a ser celebrado, serão aplicadas 
ao CONTRATADO que incorrer em inexecução total ou parcial da execução dos serviços as penalidades 
previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, aplicando-se ainda as seguintes sanções 
administrativas, garantida sempre a ampla defesa e o contraditório:  
11.1. Advertência;  
11.2. Multa moratória de 1% (um por cento) do valor global do Contrato, em caso de atraso de até 05 
(cinco) dias para a execução dos serviços a contar do prazo estipulado em cada ordem de serviço ou 
documento equivalente emitida, ou descumprimento de qualquer obrigação assumida.  
11.3. Multa moratória de 10% (dez por cento) do valor contratado, no caso de recusa injustificada para 
o recebimento da ordem de serviço.  
As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas nos casos de força maior, devidamente 
comprovado, a critério da administração. 

 
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO. 
 

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO: 
 

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII 
do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem 
prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;  
 
12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA 
o direito à prévia e ampla defesa. 
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12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa 
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES 
ASPECTOS, CONFORME O CASO: 
 

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
 
12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
 
12.4.3. Indenizações e multas. 

 
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES. 
 

13.1. É VEDADO À CONTRATADA: 
 

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 
 
13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da 
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

 
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES. 
 
14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
14.2. A CONTRATADA é 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. 
 
14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
 
15.  CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS. 
 

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei 
nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos 
administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código 
de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos. 

 
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO. 
 
16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário 
Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

 
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO. 
 

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Coelho Neto (MA) para dirimir os litígios que decorrerem da 
execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, 
§2º da Lei nº 8.666/93. 
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Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de 
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.  

 
 
 

Coelho Neto (MA), 29 de abril de 2022 
 
 
 

_________________________ 
Responsável legal da CONTRATANTE 

 
 

_________________________ 
Responsável legal da CONTRATADA 
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Informações gerais

Despacho
Este protocolo foi bloqueado por estar atrasado. O desbloqueio é de responsabilidade do seu superiores.

Protocolo:
PT2022.04/CLHO-05675

Data de abertura:
29/04/2022 15:19:32

Data de transação:
14/05/2022 06:24:47

Situação:
Bloqueado por atraso 

Assunto:
Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de arrecadação

Nome do emitente:
Sergio Ricardo Viana Bastos

Setor do emitente:
Secretaria Municipal de
Planejamento e Gestão

Nome do responsável:
Flavio Setton Sampaio de
Carvalho

Setor do responsável:
Assessoria Jurídica

Prazo:
10 Dias (Úteis)

Prazo final:
13/05/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
13/05/2022 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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Informações gerais

Despacho
Este protocolo foi desbloqueado pelo(a) Senhor(a) Maurício Rocha das Chagas, de perfil Gestor Geral, conforme justificativa abaixo:

Para prosseguimento.

Assinado eletronicamente por
Maurício Rocha das Chagas
Em 02/06/2022 às 08:02
Código de validação: f6fea50d-44df-4da6-8231-6e1098fd3180
Token: GS11ODKO

Protocolo:
PT2022.04/CLHO-05675

Data de abertura:
02/06/2022 08:02:03

Data de transação:
02/06/2022 08:02:03

Situação:
Desbloqueado por autorização 

Assunto:
Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de arrecadação

Nome do emitente:
Maurício Rocha das Chagas

Setor do emitente:
Não se aplica

Nome do responsável:
Sergio Ricardo Viana Bastos

Setor do responsável:
Secretaria Municipal de
Planejamento e Gestão

Prazo:
11 Dias (Úteis)

Prazo final:
20/06/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
17/06/2022 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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Despacho
DESPACHO

   Recomento que sejam realizadas adequaçõese no Termo de Referência, para embasar o competente parecer jurídico, uma vez que
ausente descrição - especificações -  quanto ao item 2, Data Center
 

Flavio Setton Sampaio de Carvalho
Assessor Jurídico da Comissão de Contratação
Prt. 25/2022

Assinado eletronicamente por
Flavio Setton Sampaio de Carvalho
Em 13/06/2022 às 22:20
Código de validação: 88addb92-f873-4702-9f7b-69b39e4a10c8
Token: FYBGFSF6

Protocolo:
PT2022.06/CLHO-21062

Data de abertura:
13/06/2022 22:20:13

Data de transação:
13/06/2022 22:20:13

Situação:
Tramitado 

Assunto:
Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de arrecadação

Nome do emitente:
Flavio Setton Sampaio de
Carvalho

Setor do emitente:
Assessoria Jurídica

Nome do responsável:
Sergio Ricardo Viana Bastos

Setor do responsável:
Secretaria Municipal de
Planejamento e Gestão

Prazo:
11 Dias (Úteis)

Prazo final:
30/06/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
29/06/2022 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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Despacho
segue TR e minuta correta para anaálise jurídica

Sergio Ricardo Viana Bastos 
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

Assinado eletronicamente por
Sergio Ricardo Viana Bastos 
Em 14/06/2022 às 16:20
Código de validação: 76b5cc5d-587e-4379-b7fd-c93ee8883d88
Token: V4CMZODZ

Protocolo:
PT2022.06/CLHO-20737

Data de abertura:
14/06/2022 16:20:24

Data de transação:
14/06/2022 16:20:24

Situação:
Tramitado 

Assunto:
Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de arrecadação

Nome do emitente:
Sergio Ricardo Viana Bastos

Setor do emitente:
Secretaria Municipal de
Planejamento e Gestão

Nome do responsável:
Flavio Setton Sampaio de
Carvalho

Setor do responsável:
Assessoria Jurídica

Prazo:
10 Dias (Úteis)

Prazo final:
29/06/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
29/06/2022 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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 TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. OBJETO: Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de 

arrecadação e data center (servidor nuvem), para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Planejamento e Gestão do Município de Coelho Neto – MA no exercício de 2022. 
 

1.1. O presente Termo de Referência visa detalhar os serviços necessários para atender as 
demandas desta Secretaria. 

 
2. JUSTIFICATIVA  

2.1.  A solicitação da Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado 

de arrecadação e data center (servidor nuvem, local que processa e armazena os servidores, 

acumulando os dados dentro dos sistemas gerados na instituição), para que o município desenvolva 

todas o serviços atinentes à área de tributação   atender as necessidades da Secretaria Municipal 

de Planejamento e Gestão do Município de Coelho Neto – MA no exercício de 2022, com as 

seguintes especificações mínimas: 

1- Controle dos Impostos Predial, Territorial e Taxas de Serviços Urbanos, com cadastro de todos 

os imóveis edificados e não edificados para lançamento; 

2- Gravação do histórico das alterações cadastrais; 

3-  Impressão de relatórios gerenciais, guias de recolhimento, certidões e gráficos para análise; 

4-  Controle das empresas, autônomos, ambulantes, notas fiscais e das declarações de serviços de 

Tomadores e Prestadores, com cruzamento de informações para facilitar a fiscalização; 

5- Cadastro de propriedades rurais; 

6- Emissão de guias de recolhimento referentes a conservação de estradas, de acordo com o índice 

de utilização de cada propriedade e escoamento de produção; 

7- Controle de todos os tipos de receitas, (chamadas receitas diversas); 

8- Sistema de definição de valores flexível com fórmulas de cálculos e controle de infrações; 

9- Controle de dívidas, pagamentos, parcelamentos e pré-parcelamentos; 

10 - Emissão de diversos relatórios gerenciais, balancetes e gráficos; 

11 - Controle da dívida ativa; 

12 - Permitir a integração entre a prefeitura e a rede bancária ou qualquer outra rede de 

recebimentos; 

13 - Controle de contratos de débito automático com essas instituições; 

14 - Integração de todos os módulos do sistema, permitindo um acesso rápido a todas as 

informações e serviços relacionados ao atendimento e emissão de relatórios; 

 15 - Controle dos recebimentos, efetuando a baixa dos mesmos em tempo real no financeiro; 
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16- Emissão de certidões.  

 
3. FUNDAMENTO LEGAL  
3.1. O procedimento licitatório a ser adotado obedecerá, integralmente, ao que estabelece a Lei Federal 
nº 8.666, de 21.06.1993 e suas alterações e Lei Federal nº 10.520/2002 e todas as demais normas e 
legislações vigentes e aplicáveis ao presente termo.  
 
4. ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DOS SERVIÇOS E DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
V. UNIT V. TOTAL 

 01 Sistema integrado de arrecadação MÊS 12 
 R$   

1.425,00  
 R$         

17.100,00  

02 Data Center (servidor nuvem) MÊS 12 
 R$     

820,00  
 R$           

9.840,00  

 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 

própria, prevista no orçamento da Prefeitura Municipal de Coelho Neto (MA), para o exercício 

de 2022: 

4.1.2 - 0601 Sec.Mun de Adm,,planej.finanças.semapf 04 129 0080 2.126 Man. do Departamento de 
Tributos Municip e Fiscalização 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000 Recursos 
não vinculados de Impostos natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro 
 
5. DO QUANTITATIVO  
5.1. As quantidades previstas na tabela acima são estimativas máximas para o período de validade do 
Contrato, reservando-se que a Secretaria municipal, no direito de adquirir em cada item o quantitativo 
que julgar necessário, podendo ser parcial, integral ou até mesmo abster-se de adquirir quaisquer itens 
especificados. 
 
6. DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS 
6.1. Durante a vigência do contrato, os preços contratados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas 
hipóteses, devidamente comprovadas na ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do 
art. 65 da Lei nº. 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado;  
6.2. O preço contratado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles praticados no 
mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços registrados; 
6.3. Quando o preço inicialmente contratado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado a CONTRATANTE convocará o CONTRATADO, visando à negociação para 
redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;  
6.4. Frustrada a negociação, o CONTRATADO será liberado do compromisso assumido; 
6.5. Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº. 
8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar rescindir o Contrato e iniciar 
outro processo licitatório. 
 
7. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO  
7.1. O Contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, entrando em vigor na data da assinatura do ajuste. 
 
8. REQUISITOS COMUNS A TODOS OS SERVIÇOS 
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8.1. Os serviços ofertados não poderão ter sido descontinuados pelo CONTRATADO, ou seja, deverão 
estar em linha de produção. 
 
9. DA SOLICITAÇÃO, DO LOCAL E DO PRAZO DE EXECUÇÃO. 
9.1. Os serviços deverão ser executados conforme as necessidades da secretaria, mediante emissão 
da ordem de serviço; 
9.2. Os serviços deverão ser executados nos locais indicados nas ordens de serviço emitidas pela 
Secretaria; 
9.3. O prazo máximo para execução será de até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do 
recebimento da ordem de serviço. 
 
10. DO RECEBIMENTO 
10.1. O recebimento do objeto contratual observará o seguinte procedimento: 
10.1.1. Recebimento provisório, lavrado na data de execução dos serviços e do respectivo faturamento, 
de acordo com o disposto no art. 73, II, alínea “a”, da Lei n.º 8.666/1993, não implicando em 
reconhecimento da regularidade da execução dos serviços, nem do respectivo faturamento. 
10.1.1.1. O recebimento provisório consiste na identificação e conferência dos serviços, com ênfase na 
integridade física, quantitativa e qualitativa. 
10.1.2. Recebimento definitivo, lavrado em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento provisório, de 
acordo com o disposto no art. 73, II, alínea “b”, da Lei n.º 8.666/1993, compreendendo a aceitação do 
bem/serviço, segundo a quantidade, qualidade, características físicas e especificações técnicas 
contratadas. 
10.1.2.1. O recebimento definitivo consiste na verificação do atendimento dos serviços aos termos e 
condições do termo de referência, Contrato e seus anexos, inclusive a proposta comercial da 
Contratada. 
 
11. DO PAGAMENTO  
11.1 O pagamento será efetuado referente ao serviço, após a comprovação de que a empresa 
CONTRATADA está em dia com as obrigações perante o Sistema de Seguridade Social, mediante a 
apresentação das Certidões Negativas de Débitos com a Previdência Social e o FGTS, no prazo não 
superior a 30 (trinta) dias, e CNDT (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas) contados da entrega da 
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE FORNECIMENTO, EMITIDA CONFORME PROTOCOLO N° 
085/2010 APROVADO PELO CONFAZ-CONSELHO NACIONAL DE POLITICA FAZENDARIA, 
OBRIGATORIAMENTE ACOMPANHADA DO DANFE (DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL 
ELETRONICA), devidamente atestada pelo setor competente. Será verificada também sua regularidade 
com os Tributos Federais, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta 
Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União. 
11.2. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste termo, 
em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação 
das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes. 
11.3. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado caso o mesmo se encontre em situação irregular 
perante a Previdência Social, o Fundo de Garantia Sobre Tempo de Serviço (FGTS) e os Tributos 
Federais, conforme item 14.1. 
11.4. As Notas Fiscais/fatura deverão vir acompanhadas da respectiva ordem de serviço. 
11.5. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA. 
 
12 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
12.1 Dentre outras atribuições decorrentes da celebração deste Contrato Administrativo para execução 
dos serviços, a Contratada se obriga a:  
a) executar os serviços no prazo estabelecido no Termo de Referência, contados a partir do recebimento 
da respectiva Autorização de Serviço expedida pelo CONTRATANTE, conforme especificações técnicas 
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estabelecidas Ato convocatório e em sua Proposta de Preços, observadas as respectivas quantidades, 
qualidade e preços;  
b) substituir os serviços reprovados no recebimento provisório, por estarem em desacordo com as 
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência ou com a Proposta de Preços, no prazo de 
até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da respectiva Notificação; 
c) substituir os serviços em que se verificarem vícios redibitórios após a assinatura do ateste que 
formalizar o recebimento definitivo, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da constatação 
do vicio e às suas expensas, a critério da CONTRATANTE;  
d) não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do Contrato;  
e) identificar seu pessoal nos atendimentos de execução dos serviços;  
f) designar preposto para resolver todos os assuntos relativos à execução deste Contrato, indicando 
seus endereços físico e eletrônico (e-mail), telefone, celular e fac-símiles;  
g) comunicar imediatamente qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados 
bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes;  
h) responsabilizar-se pela qualidade dos serviços executados, sob pena de responder pelos danos 
causados à Administração ou a terceiros;  
i) responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessária à execução 
deste Contrato, como única e exclusiva empregadora;  
j) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em serviço, por tudo 
quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem;  
k) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo quando da prestação dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;  
l) manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas. 
 
13. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
13.1. O Município de Coelho Neto - MA, pessoa jurídica de direito público, por intermédio da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Finanças obriga-se a:  
a) emitir as respectivas Autorizações de Serviço;  
b) acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços;  
c) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a execução dos serviços, podendo 
recusar aqueles que não estejam de acordo com as especificações exigidas;  
d) notificar a CONTRATADA para a substituição dos serviços reprovados no recebimento provisório;  
e) notificar a CONTRATADA para a substituição dos serviços que apresentarem vícios redibitórios após 
a assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo;  
f) efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos, observando 
as normas administrativas e financeiras em vigor;  
g) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos serviços;  
h) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da 
CONTRATADA;  
i) propor a aplicação das sanções administrativas e demais cominações legais pelo descumprimento 
das obrigações assumidas pela CONTRATADA. 
 
14. DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 
14.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do Contrato a ser celebrado, serão 
aplicadas ao CONTRATADO que incorrer em inexecução total ou parcial da execução dos serviços as 
penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, aplicando-se ainda as seguintes sanções 
administrativas, garantida sempre a ampla defesa e o contraditório:  
14. 1.1. Advertência;  
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14.1.2. Multa moratória de 1% (um por cento) do valor global do Contrato, em caso de atraso de até 05 
(cinco) dias para a execução dos serviços a contar do prazo estipulado em cada ordem de serviço ou 
documento equivalente emitida, ou descumprimento de qualquer obrigação assumida.  
14.1.3. Multa moratória de 10% (dez por cento) do valor contratado, no caso de recusa injustificada para 
o recebimento da ordem de serviço.  
14.2. As sanções administrativas previstas no Termo de Referência são independentes entre si, 
podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas legais cabíveis, 
garantida a prévia defesa;  
14.3. As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas nos casos de força maior, devidamente 
comprovado, a critério da administração; 
 

 
 
 
 

Coelho Neto – Ma, 14 de junho de 2022. 
 

 
 
 
 
 
 

Sergio Ricardo Viana Bastos 
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão 
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MINUTA DE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/2022                                                                        
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2022.04/CLHO-02948 

 
 

O MUNICÍPIO DE COELHO NETO (MA), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO, TORNA PÚBLICO, PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, 
QUE A PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZARÁ LICITAÇÃO, NA MODALIDADE PREGÃO, NA FORMA 
ELETRÔNICA, COM CRITÉRIO DE JULGAMENTO MENOR PREÇO, NOS TERMOS DA LEI Nº 
10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DO DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019, DO 
DECRETO Nº 7.746, DE 05 DE JUNHO DE 2012, DO DECRETO N° 8.538, DE 06 DE OUTUBRO DE 
2015, APLICANDO-SE, SUBSIDIARIAMENTE, A LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E AS 
EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 E 147/2014, 
SUBSIDIARIAMENTE, PELA LEI Nº 8.666/93 E DEMAIS LEGISLAÇÃO, SOB AS CONDIÇÕES 
ESTABELECIDAS NESTE ATO CONVOCATÓRIO E ANEXOS. 
 
Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e 
monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica 
www.portaldecompraspublicas.com.br. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: 
coordenar o processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, 
apoiado pela sua equipe responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; 
verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de 
lances; verificar e julgar as condições de habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, 
encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do certame; 
conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruído a autoridade 
responsável pela adjudicação e propor a homologação. 
 

DATA DE ABERTURA 
DAS PROPOSTAS – 
SESSÃO PÚBLICA: 

___H:__M DO DIA ___/__/2022 (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 

LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br 
 

MODO DE DISPUTA 
ABERTO E FECHADO 

 

 
 
1. DO OBJETO. 
 
1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de 

empresa especializada para implantação de sistema integrado de arrecadação e data center 
(servidor nuvem), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento e 
Gestão do Município de Coelho Neto – MA no exercício de 2022, conforme condições, quantidades 
e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 
1.2. A licitação será dividida em ITENS, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-
se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse. 
 
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do ITEM, observadas as exigências 
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.  
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2. DO CREDENCIAMENTO. 
 
2.1. O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS 
que permite a participação dos interessados na modalidade LICITATÓRIA PREGÃO, em sua FORMA 
ELETRÔNICA. 
 
2.2. O cadastro deverá ser feito no Portal de Compras Públicas, no sítio 
www.portaldecompraspublicas.com.br; 
 
2.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes 
a este Pregão. 
 
2.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão 
ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de 
acesso, ainda que por terceiros. 
 
2.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no PORTAL 
DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, 
devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 
incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 
 

2.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no 
momento da habilitação 

 
3. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 
 
3.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto 
desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS. 
 

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para 
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o 
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 
 

3.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 
 

3.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação 
vigente; 
 
3.3.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
 
3.3.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 
receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 
 
3.3.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

 
3.3.5.  Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução 
ou liquidação; 
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3.3.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 
 
3.3.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição 
(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 

 

3.4. Como condição para participação no pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo 
próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

 
3.4.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

 
3.4.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 
a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 
 
3.4.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de 
pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter 
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que 
microempresa, empresa de pequeno porte. 

 
3.4.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 
 
3.4.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada 
está em conformidade com as exigências editalícias; 
 
3.4.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores;  
 
3.4.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 
7°, XXXIII, da Constituição;  
 
3.4.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 
SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

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

3.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções 
previstas em lei e neste Edital. 
 
4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 
4.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente 
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-
se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 
 
4.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá 
por meio de chave de acesso e senha. 
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4.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 
§ 1º da LC nº 123, de 2006. 
 
4.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
 
4.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

 
4.6. Não será admitido documentos de habilitação enviados após a abertura da sessão pública; 
 
4.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 
julgamento da proposta. 
 
4.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente 
serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio 
de lances. 

 
5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA. 
 
5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 
seguintes campos: 
 

5.1.1. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente nacional; 
 

5.1.2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo 
de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número 
do registro ou inscrição do bem no órgão competente. 

    
5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
 
5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação 
de serviços. 
 
5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação 
de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
 
5.5. O prazo de validade que deverá constar na proposta, não será inferior a 60 (SESSENTA) DIAS, a 
contar da data de sua apresentação.  
 
5.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
contratações públicas, quando participarem de licitações públicas; 
 
6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES. 
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6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham 
vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de 
Referência. 

6.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
6.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
6.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 
6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 
6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 

meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 
consignado no registro. 

6.5.1. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preambulo 
deste  edital. 

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

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

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

6.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte 
(20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob 
pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

6.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO 
E FECHADO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance 
final e fechado. 

6.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse 
prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 
transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o 
qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

6.12. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o 
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores 
àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso 
até o encerramento deste prazo. 

6.13. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os 
autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um 
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste 
prazo. 

6.14. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os 
lances segundo a ordem crescente de valores. 

6.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão 
ser desconsiderados pelo pregoeiro. 

6.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado primeiro. 

6.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

6.18. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 
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sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
6.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior 

a dez minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação 
expressa do Pregoeiro aos participantes do certame, publicada no Portal de Compras 
Públicas, http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serão divulgadas data e 
hora para a sua reabertura. E será reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas 
da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 
divulgação. 

6.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
6.21. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação 
automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema 
identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte 
participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for 
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o 
disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 
2015. 

6.22. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor 
lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

6.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última 
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no 
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação 
automática para tanto. 

6.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não 
se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa 
e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), 
na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no 
subitem anterior. 

6.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 
melhor oferta. 

6.26. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao 
produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as 
propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento. 

6.27. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 
seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e 
fechado. 

6.28. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 
previsto no Art. 3º, § 2º, da LEI Nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 
sucessivamente, aos serviços: 

6.28.1. Produzidos no país; 
6.28.2. Produzidos por empresas brasileiras; 
6.28.3. Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 
6.28.4. Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista 

em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que 
atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

6.29. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre 
as propostas empatadas. 
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6.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, 
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, 
para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das 
previstas neste Edital. 

6.30.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 

6.30.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) 
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

6.31. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 
 

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 
7.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar 
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 
contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 
9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 
 
7.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço 
máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente 
inexequível. 
 

7.2.1.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade 
do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

 
7.3. 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; 
 
7.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com 
vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso 
prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada 
em ata; 

 
7.5.  Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
 

7.6. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 
horário para a sua continuidade. 
 
7.7. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a 
negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 
 

7.7.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
 
7.7.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
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7.8. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 
sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova 
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 
 
7.9. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 
licitante, observado o disposto neste Edital. 

  
8. DA HABILITAÇÃO. 
 
8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 
classificada em primeiro lugar, o pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de 
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a 
futura contratação, mediante a consulta aos documentos inseridos no portal de compras públicas, e 
ainda nos seguintes cadastros: 
 

8.1.1. Possuir Cadastro do Portal de Compras Públicas; 
 
8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o e o Cadastro Nacional de 
Empresas Punidas – CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/ ); 

 
8.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido 
pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php ). 

 
8.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0 
 
8.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas 
ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o 
Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

 
8.1.5.1. 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. 
 
8.1.5.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
prestação de serviços similares, dentre outros. 
 
8.1.5.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

 
8.1.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 
condição de participação. 
 
8.1.7. 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. 
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8.2.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio 
do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e 
trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica. 
 

8.2.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do PORTAL DE 
COMPRAS PUBLICAS, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

 
8.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-
los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 
 
8.4. 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. 
 

8.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos, bem como documentos com endereços divergentes.  
 
8.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante 
for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela 
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
 

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

8.7. Ressalvado o disposto no item 5, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a 
documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

 
8.8. HABILITAÇÃO JURÍDICA:  
 

8.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 
cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
 
8.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 
 
8.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: 
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 
 
8.8.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro 
onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 
 

8.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 
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8.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia 
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 
 
8.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 
autorização; 
 
8.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva; 

 
8.9. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
 

8.9.1. CNPJ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 
Pessoas Físicas, conforme o caso; 
 

8.9.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 

 
8.9.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa 
da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos 
da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da 
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 
 

8.9.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
 

8.9.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
 

8.9.6. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa conjunta junto 
aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada; 
 
8.9.7. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto aos 
Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada; 

 
8.9.8.  Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de 
pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

 

8.10. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. 
 

8.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) 
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão; 
 
8.10.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
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substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

 
8.10.2.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de 
existência da sociedade; 
 
8.10.2.2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto 
social. 
 
8.10.2.3. 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; 
 

8.10.3. Os índices que comprovam a boa situação financeira da empresa, serão calculados e 
apresentados pelo Licitante, devidamente confirmados pelo responsável por sua contabilidade, 
mediante sua assinatura e a indicação do seu nome e do número de registro no Conselho Regional 
de Contabilidade. 
 
8.10.4. A comprovação da situação financeira da empresa, que trata o item anterior, será constatada 
mediante a análise dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente 
(LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas: 

 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 
 

8.10.5. 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, 
considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo 
ou o patrimônio líquido mínimo de  10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item 
pertinente.  

 
8.11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 
 

9.11.1 Comprovação para o serviço, objeto do presente edital, estando de acordo com as 

características, quantidades e prazos compatíveis. A comprovação deverá ser feita por meio de 

atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, competentes para tanto.  

 
8.12. 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. 
 

8.12.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 
habilitação. 
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8.13. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após 
a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, 
a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 
justificativa. 
 
8.14. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação 
dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra 
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na 
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  
 
8.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 
 
8.16. 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. 
 
8.17. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 
inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos 
artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da 
proposta subsequente. 

 
8.18. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado 
vencedor. 

 
9. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 
9.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) 
horas a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 
 

9.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas 
ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu 
representante legal. 
 
9.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 
pagamento. 

 
9.2. O licitante deverá ainda enviar sua proposta atendendo os seguintes campos: 
 

9.2.1. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente nacional; 
 

9.2.2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo 
de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número 
do registro ou inscrição do bem no órgão competente. 

 
9.2.3. Declaração de compromisso de execução dentro do município de Coelho Neto (MA), no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da emissão da Ordem de Serviço, sem custos adicionais e 
independentes da quantidade. 
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9.2.4. O prazo de validade que deverá constar na proposta, não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 
contar da data de sua apresentação.  

 
9.3. 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. 
 

9.3.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

 
9.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e 
o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 
 

9.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; 
no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão 
estes últimos. 

 
9.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, 
sob pena de desclassificação. 
 
9.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de 
outro licitante. 
 
9.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares 
estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
9.8. Deverá integrar a proposta de preços os seguintes documentos: 
 
10. DOS RECURSOS. 
 
10.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo 
de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma 
motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo 
próprio do sistema. 
 
10.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 
 

10.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 
condições de admissibilidade do recurso. 
 
10.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 
decadência desse direito. 
 
10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dia úteis para 
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados 
para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dia 
úteis, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
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10.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  
 
10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 
constante neste Edital. 

 
11. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 
11.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 
 

11.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização 
da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que 
serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

 
11.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a 
regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, 
serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

 
11.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 
 

11.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), ou e-mail, ou de acordo com a 
fase do procedimento licitatório. 

 
11.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no CADASTRO DO 
PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados 
cadastrais atualizados. 

 
12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 
12.1. 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. 
 
12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório.  

 

13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO. 
 
13.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 
 
14. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE. 
 
14.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de 
Contrato ou emitido instrumento equivalente. 
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14.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, 
para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de 
Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas neste Edital. Este prazo será de 24 (vinte e quatro) horas quando solicitado 
a assinatura eletrônica certificada. 

 
14.2.1. Os prazos previstos no subitem anterior poderão ser prorrogados, por igual período, por 
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

 
14.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, 
implica no reconhecimento de que: 
 

14.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali 
estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 
 
14.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos; 
 
14.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 
78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da 
mesma Lei. 

 
14.4. O prazo de vigência da contratação se encerra no final do exercício financeiro da assinatura do 
mesmo e poderá ser prorrogado conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de referência.  
 
14.5. Previamente à contratação a Administração realizará consultas para identificar possível 
suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de 
contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no 
art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, 
de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN. 
 
14.6. Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação 
consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 

 
14.6.1. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o 
cadastro no prazo de até 02 (dois) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no 
edital e anexos. 

 
14.7. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das 
condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a 
vigência do contrato ou da ata de registro de preços. 
 
14.8. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas 
no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo 
da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar 
outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para 
habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, 
assinar o contrato ou a ata de registro de preços. 
 
15. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL. 
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15.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo 
de Referência, anexo a este Edital. 

 
16. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO. 
 
16.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de 
Referência. 

 
17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA. 
 
17.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.  
 
18. DO PAGAMENTO. 

  
18.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este 
Edital. 

 

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
19.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário 
que: 
 

19.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 
convocado dentro do prazo de validade da proposta; 
19.1.2. Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 
 
19.1.3. Apresentar documentação falsa; 
 

19.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
 
19.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
 
19.1.6. Não mantiver a proposta; 
 
19.1.7. Cometer fraude fiscal; 
 
19.1.8. Comportar-se de modo inidôneo; 

 
21.2. O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame sujeitará a 
empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o 
limite de 10% (dez por cento), conforme determina o art. Nº 86, da Lei Nº 8666/93. 

 
21.2.1. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a 
Prefeitura Municipal de Coelho Neto (MA), e poderá cumular com as demais sanções 
administrativas, inclusive com as multas previstas. 

 
21.3. A inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, 
as seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo Nº 87, da Lei Nº 8.666/93: 
 
a) Advertência por escrito; 
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b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento) sobre 
o valor total do contrato; 
 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura 

Municipal de Coelho Neto (MA), por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de 
inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração da Prefeitura Municipal de Coelho 
Neto (MA), será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade 05 (cinco) anos; 

 
d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. Nº 87 da Lei Nº 8.666/93, c/c art. Nº 7º da 
Lei Nº 10.520/02 e art. Nº 14 do Decreto Nº 3.555/00. 
 
21.4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo 
devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo. 
 
21.5. Serão publicadas no Diário Oficial dos Municípios - http://www.diarioficialdosmunicipios.org/ -, as 
sanções administrativas previstas no ITEM 17.2, c, d, deste edital, inclusive a reabilitação perante a 
Administração Pública. 
 
21.6. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, 
por seus fornecedores e subcontratados, se admitida à subcontratação, o mais alto padrão de ética 
durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 
 

21.6.1. PARA OS PROPÓSITOS DESTA CLÁUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTES PRÁTICAS: 
 
a) PRÁTICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na 
execução do contrato; 
 
b) PRÁTICA FRAUDULENTA: A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o 
processo de licitação ou de execução do contrato; 
 
c) PRÁTICA CONLUIADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, 
com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer 
preços em níveis artificiais e não-competitivos;  
 
d) PRÁTICA COERCITIVA: Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às 
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar 
a execução do contrato.  
 
e) PRÁTICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer 
declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir 
materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; atos cuja intenção seja impedir 
materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.  

 
20. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA. 
 
20.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da 
proposta do licitante mais bem classificado. 
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20.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame 
em relação ao licitante melhor classificado. 
 
20.3. 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. 
 
20.4. 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 nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/2013. 
 
21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. 
 
21.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar este Edital. 
 
21.2. A impugnação deverá ser realizada exclusivamente por forma eletrônica no sistema 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 
 
21.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, 
decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (DOIS) dias úteis contados da data de recebimento da 
impugnação. 
 
21.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 
 
21.5. . Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anterior à data designada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, em campo próprio do Sistema Portal de Compras 
Públicas no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. 
 
21.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (DOIS) dias úteis, 
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 
elaboração do edital e dos anexos. 
 
21.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame, 
salvo quando se amoldarem ao art. 21 parágrafo 4º, da Lei 8.666/93. 
 

21.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 
pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

 
21.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 
participantes e a administração. 
 
21.9. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de 
ordem geral, serão cadastradas no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de 
responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento. 
 
21.10. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso 
de empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado 
no processo para responder pela proponente. 
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21.11. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa 
designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme 
o caso, 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 para 
impugnar o Edital). 
 
22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 
22.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
22.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 
contrário, pelo Pregoeiro. 
22.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário 
de Brasília – DF. 
22.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 
habilitação e classificação. 
22.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
22.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
22.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 

22.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Administração. 
 
22.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse 
público. 
22.10. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

22.10.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele 
contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso 
tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das 
demais sanções cabíveis. 
 

22.11. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

22.12. A PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO (MA), poderá revogar este Pregão por razões 
de interesse público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou 
anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação 
do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório. 

22.12.1. A anulação do pregão induz à do contrato. 
 

24.12.2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar. 
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22.13. É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada 
a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de 
documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação. 
22.14. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: 

www.portaldecompraspublicas.com.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos na Sala de 
Reuniões com a Equipe de Pregão, no Endereço Praça Getúlio Vargas, S/N, Centro, na Cidade 
de Coelho Neto - MA, nos dias úteis, no horário das 08:00 às 14:00, mesmo endereço e período 
no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 
interessados. 

22.15. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:  
 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA; 
 
ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO; 
 

 
COELHO NETO (MA), EM 14 DE JUNHO DE 2022. 

 
 
 

Sergio Ricardo Viana Bastos 
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. OBJETO: Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de 

arrecadação e data center (servidor nuvem), para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Planejamento e Gestão do Município de Coelho Neto – MA no exercício de 2022. 
 

1.1. O presente Termo de Referência visa detalhar os serviços necessários para atender as 
demandas desta Secretaria. 

 
2. JUSTIFICATIVA  

2.1.  A solicitação da Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado 

de arrecadação e data center (servidor nuvem, local que processa e armazena os servidores, 

acumulando os dados dentro dos sistemas gerados na instituição), para que o município desenvolva 

todas o serviços atinentes à área de tributação   atender as necessidades da Secretaria Municipal 

de Planejamento e Gestão do Município de Coelho Neto – MA no exercício de 2022, com as 

seguintes especificações mínimas: 

1- Controle dos Impostos Predial, Territorial e Taxas de Serviços Urbanos, com cadastro de todos 

os imóveis edificados e não edificados para lançamento; 

2- Gravação do histórico das alterações cadastrais; 

3-  Impressão de relatórios gerenciais, guias de recolhimento, certidões e gráficos para análise; 

4-  Controle das empresas, autônomos, ambulantes, notas fiscais e das declarações de serviços de 

Tomadores e Prestadores, com cruzamento de informações para facilitar a fiscalização; 

5- Cadastro de propriedades rurais; 

6- Emissão de guias de recolhimento referentes a conservação de estradas, de acordo com o índice 

de utilização de cada propriedade e escoamento de produção; 

7- Controle de todos os tipos de receitas, (chamadas receitas diversas); 

8- Sistema de definição de valores flexível com fórmulas de cálculos e controle de infrações; 

9- Controle de dívidas, pagamentos, parcelamentos e pré-parcelamentos; 

10 - Emissão de diversos relatórios gerenciais, balancetes e gráficos; 

11 - Controle da dívida ativa; 

12 - Permitir a integração entre a prefeitura e a rede bancária ou qualquer outra rede de 

recebimentos; 

13 - Controle de contratos de débito automático com essas instituições; 

14 - Integração de todos os módulos do sistema, permitindo um acesso rápido a todas as 

informações e serviços relacionados ao atendimento e emissão de relatórios; 

 15 - Controle dos recebimentos, efetuando a baixa dos mesmos em tempo real no financeiro; 
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16- Emissão de certidões.  

 
3. FUNDAMENTO LEGAL  
3.1. O procedimento licitatório a ser adotado obedecerá, integralmente, ao que estabelece a Lei Federal 
nº 8.666, de 21.06.1993 e suas alterações e Lei Federal nº 10.520/2002 e todas as demais normas e 
legislações vigentes e aplicáveis ao presente termo.  
 
4. ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DOS SERVIÇOS E DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
V. UNIT V. TOTAL 

 01 Sistema integrado de arrecadação MÊS 12 
 R$   

1.425,00  
 R$         

17.100,00  

02 Data Center (servidor nuvem) MÊS 12 
 R$     

820,00  
 R$           

9.840,00  

 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 

própria, prevista no orçamento da Prefeitura Municipal de Coelho Neto (MA), para o exercício 

de 2022: 

4.1.2 - 0601 Sec.Mun de Adm,,planej.finanças.semapf 04 129 0080 2.126 Man. do Departamento de 
Tributos Municip e Fiscalização 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000 Recursos 
não vinculados de Impostos natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro 
 
5. DO QUANTITATIVO  
5.1. As quantidades previstas na tabela acima são estimativas máximas para o período de validade do 
Contrato, reservando-se que a Secretaria municipal, no direito de adquirir em cada item o quantitativo 
que julgar necessário, podendo ser parcial, integral ou até mesmo abster-se de adquirir quaisquer itens 
especificados. 
 
6. DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS 
6.1. Durante a vigência do contrato, os preços contratados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas 
hipóteses, devidamente comprovadas na ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do 
art. 65 da Lei nº. 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado;  
6.2. O preço contratado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles praticados no 
mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços registrados; 
6.3. Quando o preço inicialmente contratado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado a CONTRATANTE convocará o CONTRATADO, visando à negociação para 
redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;  
6.4. Frustrada a negociação, o CONTRATADO será liberado do compromisso assumido; 
6.5. Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº. 
8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar rescindir o Contrato e iniciar 
outro processo licitatório. 
 
7. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO  
7.1. O Contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, entrando em vigor na data da assinatura do ajuste. 
 
8. REQUISITOS COMUNS A TODOS OS SERVIÇOS 
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8.1. Os serviços ofertados não poderão ter sido descontinuados pelo CONTRATADO, ou seja, deverão 
estar em linha de produção. 
 
9. DA SOLICITAÇÃO, DO LOCAL E DO PRAZO DE EXECUÇÃO. 
9.1. Os serviços deverão ser executados conforme as necessidades da secretaria, mediante emissão 
da ordem de serviço; 
9.2. Os serviços deverão ser executados nos locais indicados nas ordens de serviço emitidas pela 
Secretaria; 
9.3. O prazo máximo para execução será de até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do 
recebimento da ordem de serviço. 
 
10. DO RECEBIMENTO 
10.1. O recebimento do objeto contratual observará o seguinte procedimento: 
10.1.1. Recebimento provisório, lavrado na data de execução dos serviços e do respectivo faturamento, 
de acordo com o disposto no art. 73, II, alínea “a”, da Lei n.º 8.666/1993, não implicando em 
reconhecimento da regularidade da execução dos serviços, nem do respectivo faturamento. 
10.1.1.1. O recebimento provisório consiste na identificação e conferência dos serviços, com ênfase na 
integridade física, quantitativa e qualitativa. 
10.1.2. Recebimento definitivo, lavrado em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento provisório, de 
acordo com o disposto no art. 73, II, alínea “b”, da Lei n.º 8.666/1993, compreendendo a aceitação do 
bem/serviço, segundo a quantidade, qualidade, características físicas e especificações técnicas 
contratadas. 
10.1.2.1. O recebimento definitivo consiste na verificação do atendimento dos serviços aos termos e 
condições do termo de referência, Contrato e seus anexos, inclusive a proposta comercial da 
Contratada. 
 
11. DO PAGAMENTO  
11.1 O pagamento será efetuado referente ao serviço, após a comprovação de que a empresa 
CONTRATADA está em dia com as obrigações perante o Sistema de Seguridade Social, mediante a 
apresentação das Certidões Negativas de Débitos com a Previdência Social e o FGTS, no prazo não 
superior a 30 (trinta) dias, e CNDT (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas) contados da entrega da 
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE FORNECIMENTO, EMITIDA CONFORME PROTOCOLO N° 
085/2010 APROVADO PELO CONFAZ-CONSELHO NACIONAL DE POLITICA FAZENDARIA, 
OBRIGATORIAMENTE ACOMPANHADA DO DANFE (DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL 
ELETRONICA), devidamente atestada pelo setor competente. Será verificada também sua regularidade 
com os Tributos Federais, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta 
Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União. 
11.2. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste termo, 
em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação 
das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes. 
11.3. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado caso o mesmo se encontre em situação irregular 
perante a Previdência Social, o Fundo de Garantia Sobre Tempo de Serviço (FGTS) e os Tributos 
Federais, conforme item 14.1. 
11.4. As Notas Fiscais/fatura deverão vir acompanhadas da respectiva ordem de serviço. 
11.5. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA. 
 
12 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
12.1 Dentre outras atribuições decorrentes da celebração deste Contrato Administrativo para execução 
dos serviços, a Contratada se obriga a:  
a) executar os serviços no prazo estabelecido no Termo de Referência, contados a partir do recebimento 
da respectiva Autorização de Serviço expedida pelo CONTRATANTE, conforme especificações técnicas 
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estabelecidas Ato convocatório e em sua Proposta de Preços, observadas as respectivas quantidades, 
qualidade e preços;  
b) substituir os serviços reprovados no recebimento provisório, por estarem em desacordo com as 
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência ou com a Proposta de Preços, no prazo de 
até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da respectiva Notificação; 
c) substituir os serviços em que se verificarem vícios redibitórios após a assinatura do ateste que 
formalizar o recebimento definitivo, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da constatação 
do vicio e às suas expensas, a critério da CONTRATANTE;  
d) não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do Contrato;  
e) identificar seu pessoal nos atendimentos de execução dos serviços;  
f) designar preposto para resolver todos os assuntos relativos à execução deste Contrato, indicando 
seus endereços físico e eletrônico (e-mail), telefone, celular e fac-símiles;  
g) comunicar imediatamente qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados 
bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes;  
h) responsabilizar-se pela qualidade dos serviços executados, sob pena de responder pelos danos 
causados à Administração ou a terceiros;  
i) responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessária à execução 
deste Contrato, como única e exclusiva empregadora;  
j) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em serviço, por tudo 
quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem;  
k) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo quando da prestação dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;  
l) manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas. 
 
13. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
13.1. O Município de Coelho Neto - MA, pessoa jurídica de direito público, por intermédio da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Finanças obriga-se a:  
a) emitir as respectivas Autorizações de Serviço;  
b) acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços;  
c) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a execução dos serviços, podendo 
recusar aqueles que não estejam de acordo com as especificações exigidas;  
d) notificar a CONTRATADA para a substituição dos serviços reprovados no recebimento provisório;  
e) notificar a CONTRATADA para a substituição dos serviços que apresentarem vícios redibitórios após 
a assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo;  
f) efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos, observando 
as normas administrativas e financeiras em vigor;  
g) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos serviços;  
h) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da 
CONTRATADA;  
i) propor a aplicação das sanções administrativas e demais cominações legais pelo descumprimento 
das obrigações assumidas pela CONTRATADA. 
 
14. DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 
14.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do Contrato a ser celebrado, serão 
aplicadas ao CONTRATADO que incorrer em inexecução total ou parcial da execução dos serviços as 
penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, aplicando-se ainda as seguintes sanções 
administrativas, garantida sempre a ampla defesa e o contraditório:  
14. 1.1. Advertência;  
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14.1.2. Multa moratória de 1% (um por cento) do valor global do Contrato, em caso de atraso de até 05 
(cinco) dias para a execução dos serviços a contar do prazo estipulado em cada ordem de serviço ou 
documento equivalente emitida, ou descumprimento de qualquer obrigação assumida.  
14.1.3. Multa moratória de 10% (dez por cento) do valor contratado, no caso de recusa injustificada para 
o recebimento da ordem de serviço.  
14.2. As sanções administrativas previstas no Termo de Referência são independentes entre si, 
podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas legais cabíveis, 
garantida a prévia defesa;  
14.3. As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas nos casos de força maior, devidamente 
comprovado, a critério da administração; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ___/20__ 

 
 

TERMO DE CONTRATO Nº ......../...., QUE FAZEM ENTRE SI 
O(A).......................................................... E A EMPRESA 
.............................................................   

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ............................... por intermédio do(a) .................................... 
(órgão) contratante),  com sede no(a) ....................................................., na cidade de 
...................................... /Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob o nº ................................, neste ato 
representado(a) pelo Secretário(a), Sr.........................., portador(a) da Carteira de Identidade nº 
................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................, doravante denominada 
CONTRATANTE, e o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, 
sediado(a) na ..................................., em ............................. doravante designada CONTRATADA, neste 
ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., 
expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no Processo nº 
.............................. e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do 
Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente 
do Pregão nº ........../20....,,  mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO. 
 
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a ..............................., conforme especificações e 
quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital. 
 
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta 
vencedora, independentemente de transcrição. 
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1.3. Discriminação do objeto: 
 

EMPRESA:  

CNPJ:  

ENDEREÇO:  

REPRESENTANTE:  

E-MAIL:                                                                                                                    TEL.: (   ) 

ITENS DESCRIÇÃO QUANT. UNID. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

      

VALOR TOTAL:   

  
2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início 
na data de ____/____/______ e encerramento em ____/____/______, prorrogável na forma do art. 57, 
§1º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO. 
 
3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............ (...............). 

 
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto da contratação. 

 
4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, 
prevista no orçamento do Município, para o exercício de 20...., na classificação abaixo: 
 
Gestão/Unidade:   
Fonte:  
Programa de Trabalho:   
Elemento de Despesa:   
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5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO. 
 

O pagamento será efetuado referente ao serviço, após a comprovação de que a empresa 
CONTRATADA está em dia com as obrigações perante o Sistema de Seguridade Social, mediante a 
apresentação das Certidões Negativas de Débitos com a Previdência Social e o FGTS, no prazo não 
superior a 30 (trinta) dias, e CNDT (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas) contados da entrega da 
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE FORNECIMENTO, EMITIDA CONFORME PROTOCOLO N° 
085/2010 APROVADO PELO CONFAZ-CONSELHO NACIONAL DE POLITICA FAZENDARIA, 
OBRIGATORIAMENTE ACOMPANHADA DO DANFE (DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL 
ELETRONICA), devidamente atestada pelo setor competente. Será verificada também sua regularidade 
com os Tributos Federais, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta 
Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União. 

11.2. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste termo, 
em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação 
das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes. 

11.3. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado caso o mesmo se encontre em situação irregular 
perante a Previdência Social, o Fundo de Garantia Sobre Tempo de Serviço (FGTS) e os Tributos 
Federais, conforme item 14.1. 

11.4. As Notas Fiscais/fatura deverão vir acompanhadas da respectiva ordem de serviço. 

11.5. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA. 
 

6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE. 
 
Durante a vigência do contrato, os preços contratados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, 
devidamente comprovadas na ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 
nº. 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado;  
6.2. O preço contratado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles praticados no 
mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços registrados; 
6.3. Quando o preço inicialmente contratado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado a CONTRATANTE convocará o CONTRATADO, visando à negociação para 
redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;  
6.4. Frustrada a negociação, o CONTRATADO será liberado do compromisso assumido; 

6.1.  Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº. 
8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar rescindir o Contrato e iniciar 
outro processo licitatório. 

 
7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO. 
 

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 
 
8. CLÁUSULA OITAVA - EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
8.1. DA SOLICITAÇÃO, DO LOCAL E DO PRAZO DE EXECUÇÃO. 

8.1.1. Os serviços deverão ser executados conforme as necessidades da secretaria, mediante emissão 
da ordem de serviço; 
8.1.2.  Os serviços deverão ser executados nos locais indicados nas ordens de serviço emitidas pela 
Secretaria; 
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8.1.3O prazo máximo para execução será de até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do 
recebimento da ordem de serviço. 
 
8.2 DO RECEBIMENTO 
8.2.1. O recebimento do objeto contratual observará o seguinte procedimento: 
8.2.2. Recebimento provisório, lavrado na data de execução dos serviços e do respectivo faturamento, 
de acordo com o disposto no art. 73, II, alínea “a”, da Lei n.º 8.666/1993, não implicando em 
reconhecimento da regularidade da execução dos serviços, nem do respectivo faturamento. 
8.2.3. O recebimento provisório consiste na identificação e conferência dos serviços, com ênfase na 
integridade física, quantitativa e qualitativa. 
8.2.4. Recebimento definitivo, lavrado em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento provisório, de 
acordo com o disposto no art. 73, II, alínea “b”, da Lei n.º 8.666/1993, compreendendo a aceitação do 
bem/serviço, segundo a quantidade, qualidade, características físicas e especificações técnicas 
contratadas. 
8.2.5. O recebimento definitivo consiste na verificação do atendimento dos serviços aos termos e 
condições do termo de referência, Contrato e seus anexos, inclusive a proposta comercial da 
Contratada. 
 
9. CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO. 

CONTRATANTE fiscalizará a entrega dos produtos e verificará cumprimento das especificações 
solicitadas; 

 A fiscalização pela CONTRATANTE não desobriga a CONTRATADA de sua responsabilidade 
quanto à perfeita execução do objeto deste instrumento.  
A ausência de comunicação por parte da CONTRATANTE, referente a irregularidades ou falhas, não 
exime a CONTRATADA das responsabilidades determinadas 
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10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA. 
10.1 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1.2 Dentre outras atribuições decorrentes da celebração deste Contrato Administrativo para 
execução dos serviços, a Contratada se obriga a:  

a) executar os serviços no prazo estabelecido no Termo de Referência, contados a partir do recebimento 
da respectiva Autorização de Serviço expedida pelo CONTRATANTE, conforme especificações técnicas 
estabelecidas Ato convocatório e em sua Proposta de Preços, observadas as respectivas quantidades, 
qualidade e preços;  

b) substituir os serviços reprovados no recebimento provisório, por estarem em desacordo com as 
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência ou com a Proposta de Preços, no prazo de 
até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da respectiva Notificação; 

c) substituir os serviços em que se verificarem vícios redibitórios após a assinatura do ateste que 
formalizar o recebimento definitivo, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da constatação 
do vicio e às suas expensas, a critério da CONTRATANTE;  

d) não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do Contrato;  

e) identificar seu pessoal nos atendimentos de execução dos serviços;  

f) designar preposto para resolver todos os assuntos relativos à execução deste Contrato, indicando 
seus endereços físico e eletrônico (e-mail), telefone, celular e fac-símiles;  

g) comunicar imediatamente qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados 
bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes;  

h) responsabilizar-se pela qualidade dos serviços executados, sob pena de responder pelos danos 
causados à Administração ou a terceiros;  

i) responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessária à execução 
deste Contrato, como única e exclusiva empregadora;  

j) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em serviço, por tudo 
quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem;  

k) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo quando da prestação dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;  

l) manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas. 

 

10.2. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

10.2.1. O Município de Coelho Neto - MA, pessoa jurídica de direito público, por intermédio da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Finanças obriga-se a:  
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a) emitir as respectivas Autorizações de Serviço;  

b) acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços;  

c) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a execução dos serviços, podendo 
recusar aqueles que não estejam de acordo com as especificações exigidas;  

d) notificar a CONTRATADA para a substituição dos serviços reprovados no recebimento provisório;  

e) notificar a CONTRATADA para a substituição dos serviços que apresentarem vícios redibitórios após 
a assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo;  

f) efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos, observando 
as normas administrativas e financeiras em vigor;  

g) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos serviços;  

h) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da 
CONTRATADA;  

i) propor a aplicação das sanções administrativas e demais cominações legais pelo descumprimento 
das obrigações assumidas pela CONTRATADA. 
. 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do Contrato a ser celebrado, serão aplicadas 
ao CONTRATADO que incorrer em inexecução total ou parcial da execução dos serviços as penalidades 
previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, aplicando-se ainda as seguintes sanções 
administrativas, garantida sempre a ampla defesa e o contraditório:  
11.1. Advertência;  
11.2. Multa moratória de 1% (um por cento) do valor global do Contrato, em caso de atraso de até 05 
(cinco) dias para a execução dos serviços a contar do prazo estipulado em cada ordem de serviço ou 
documento equivalente emitida, ou descumprimento de qualquer obrigação assumida.  
11.3. Multa moratória de 10% (dez por cento) do valor contratado, no caso de recusa injustificada para 
o recebimento da ordem de serviço.  
As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas nos casos de força maior, devidamente 
comprovado, a critério da administração. 

 
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO. 
 

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO: 
 

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII 
do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem 
prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;  
 
12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA 
o direito à prévia e ampla defesa. 
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12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa 
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES 
ASPECTOS, CONFORME O CASO: 
 

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
 
12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
 
12.4.3. Indenizações e multas. 

 
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES. 
 
13.1. É VEDADO À CONTRATADA: 

 
13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 
 
13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da 
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

 
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES. 
 
14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
14.2. A CONTRATADA é 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. 
 
14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
 
15.  CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS. 
 
15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei 
nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos 
administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código 
de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos. 

 
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO. 
 
16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário 
Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

 
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO. 
 

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Coelho Neto (MA) para dirimir os litígios que decorrerem da 
execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, 
§2º da Lei nº 8.666/93. 
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Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de 
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.  

 
 
 

Coelho Neto (MA), .......... de.......................................... de 20..... 
 
 
 

_________________________ 
Responsável legal da CONTRATANTE 

 
 

_________________________ 
Responsável legal da CONTRATADA 
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Informações gerais

Despacho
 

PARECER JURÍDICO 

PROC Nº PR2022.03/CLHO-02948

PARECER JURÍDICO Nº 074/2022

SOLICITANTE:  SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

ASSUNTO: ANÁLISE DE REGULARIDADE DE MINUTA DE EDITAL  

01.                    RELATÓRIO 

Cuida-se de Manifestação Jurídica, baseada no art. 38, parágrafo único, da Lei n. 8.666/1993, acerca de minuta de
instrumento convocatório de licitação - pregão eletrônico - que visa a contratação de empresa especializada para
implantação de sistema integrado de arrecadação e data center (servidor nuvem), para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão do Município de Coelho Neto – MA. 

Constam dos autos, no que interessa à análise:

Minuta de Edital;

Anexo I - Termo de referência;

Anexo II – Minuta de contrato . 

02.   PROFUNDIDADE DA ANÁLISE JURÍDICA E LIMITES DESTE OPINATIVO  

A incumbência confiada à Assessoria Jurídica da Comissão de Contratação, no tocante ao exercício exclusivo das
atividades de consultoria e assessoramento jurídicos, reclama um constante aprimoramento intelectual que deve se refletir
no teor das manifestações jurídicas emanadas e, o que é mais importante, conjugar-se aos mesmos esforços
empreendidos pelos gestores consulentes para, em afinada sintonia, garantir a lisura dos atos administrativos e dos
negócios jurídicos que se pretende celebrar.

 

Protocolo:
PT2022.06/CLHO-20740

Data de abertura:
15/06/2022 16:29:42

Data de transação:
15/06/2022 16:29:42

Situação:
Tramitado 

Assunto:
Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de arrecadação

Nome do emitente:
Flavio Setton Sampaio de
Carvalho

Setor do emitente:
Assessoria Jurídica

Nome do responsável:
Fernanda Pereira de Sousa

Setor do responsável:
Controladoria Geral do Município
- CGM

Prazo:
11 Dias (Úteis)

Prazo final:
01/07/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
30/06/2022 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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Veja-se que o Tribunal de Contas da União recentemente reiterou que o trabalho dos órgãos jurídicos não pode se
pautar em meras manifestações pró-forma, genéricas e demasiadamente sucintas. Trata-se do Acórdão n. 1.485, órgão
julgador: Plenário, Relator o Ministro Augusto Sherman, Sessão de 26 jun. 2019. Eis o que a Corte assentou no
dispositivo do acórdão:

Acórdão:
[...]
9.3.2. os pareceres jurídicos que suportam os procedimentos licitatórios e as contratações

devem conter análise quanto à legalidade das cláusulas das minutas do edital e do contrato, com
abrangência suficiente, evidenciando a avaliação integral dos documentos submetidos a exame,
conforme parágrafo único do art. 38 da Lei 8.666/1993 e Acórdão 748/2011 e 1.944/2014 – ambos
TCU - Plenário;

 

Para tanto, imprescindível que a análise jurídica atinja todos os meandros da consulta ou pedido de
assessoramento que lhe é dirigido, o fazendo com a profundidade e extensão suficientemente necessários, não
descurando  de dar maior ênfase aos aspectos relacionados à juridicidade não só de cláusulas, minutas e fase prévia de
planejamento e instrução, como também tecer indicativos de aperfeiçoamento, quando couber.

 
Nessa toada, convém antes demarcar que o parecer não se dedica a analisar quaisquer outros aspectos relativos

ao mérito do ato administrativo pretendido.
 
Desse modo, tais pareceres, ainda que incursionem   minuciosamente   cláusulas   e   peças instrutórias,

restringem-se ao exame dos fatos e da sua conformidade ao Direito que se lhes aplica, deixando de apreciar aspectos de
conveniência e oportunidade como condicionantes de juridicidade. 

Antes de se adentrar ao mérito do presente parecer é de ser verificado que a condução da análise técnico jurídica é
vinculada à atividade prevista legalmente da função da advocacia, em especial conforme disposto na Lei Federal n.
8.906/94, que estabelece o Estatuto da Advocacia e da OAB. 

Nesta forma, para confecção do presente instrumento, é de ser observada a isenção do profissional e o seu caráter
opinativo (Art. 2o, § 3o da Lei referida), corroborado este entendimento pela liberdade administrativa do responsável, gestor,
já que este poderá ou não seguir a opinião técnica segundo sua conveniência e finalidade. Reitera-se a liberdade de
opinião do profissional, conforme o entendimento jurisprudencial que segue, assim como a desvinculação do profissional à
opinião, cabendo ao gestor sua vinculação ou não, conforme sua conveniência. 

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ADVOGADO PARECERISTA. SUPOSTO CRIME
EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. ART. 89, CAPUT, DA LEI 8.666/93. PLEITO DE
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA D EINDICAÇÃO DO
DOLO NA CONDUTA DO CAUSÍDICO. ORDEM QUE DEVE SER CONCEDIDA. 1. Não se
pode deixar de considerar que sendo o ato do parecerista um ato opinativo, a manifestação jurídica
não se constitui como ato administrativo em si, podendo apenas ser usada como elemento de
fundamentação de um ato administrativo posteriormente praticado. 2. Precedente: STF - MS 24.631-6
- DISTRITO FEDERAL - Relator (a): Min. Joaquim Barbosa - Julgamento: 09/08/2007 - Órgão
Julgador: Tribunal Pleno - Publicação: DJ 01-02-2008. 

O objeto do presente parecer encerra o exame dos atos realizados no procedimento interno de apuração da presente
licitação para devida análise quanto aos eventos ocorridos. Assim, excluindo-se os elementos técnicos e econômicos que
embasaram o procedimento, é realizada a presente análise sobre os elementos ou requisitos estritamente jurídicos dos
autos.

03.         ANÁLISE DA MINUTA  
Passo a analisar a minuta de edital e sua conformidade com a Lei 10.520/2002 e o regulamento da modalidade

pregão em sua forma eletrônica, qual seja, o Decreto n. 10.024/2019.
 
Destaco que o uso do pregão em sua forma eletrônica é obrigatório, e não apenas recomendável (art. 1.º, §

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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1.º), regra observada no caso em tela.
 
Quanto à apresentação das propostas, o prazo mínimo entre a publicação do edital e a data de abertura da

sessão de pregão continua sendo de 8 (oito) dias úteis (art. 25 do decreto e art. 4.º, V, da L. n. 10.520/02).
 
O formato e meio de apresentação da proposta é unicamente o digital, cf. alerta o art. 43, § 2.º, do  decreto. Nesse

sentido, a documentação habilitatória deverá atender às exigências previstas no item 4.1 da minuta do edital.
 
O edital deverá contemplar que o prazo para envio da proposta adequada ao preço pelo qual se sagrou vencedor

o licitante na licitação, além de eventuais documentos complementares aos obrigatoriamente apresentados inicialmente
pelo licitante, será de no mínimo 02 (duas) horas, a teor do que estabelece o art. 38, § 2.º, do decreto, o que foi previsto no
item 7.30.2 e 8.3 da minuta do edital.

 
As demais regras de aceitação, critério de aferição de exequibilidade e saneamento de vícios que não

comprometam a proposta foram tratados em conformidade com as disposições do art. 47 do decreto.
 
O tipo, em que pese continue sendo o menor preço, agora também acolhe a sistemática da adoção do critério de

julgamento pelo maior desconto (ex vi do art. 7.º).  Por conseguinte, a instrução processual deve ser capaz de angariar
elementos que balizem a opção, continuando a ser concebido como preceito geral o critério de menor preço, isso a fim de
evitar a vulnerabilidade da Administração, como mencionado no acórdão.

 
No tocante à apresentação de esclarecimento e impugnação, ambos agora contam com o prazo de até 03 (três)

dias úteis anteriores à abertura da sessão pública da licitação, bem como de 02 (dois) dias úteis para serem respondidos
pelo pregoeiro. Os prazos legais de impugnação  e pedido de esclarecimentos foram observados nos itens 21.1 e 21.5.

 
Os requisitos habilitatórios mínimos exigidos (habilitação técnica, regularidade jurídica, fiscal, trabalhista e

perante o FGTS) afiguram-se coerentes com a natureza (aquisição) e demonstram a observância da Administração em
não exarar exigências que exasperem o mínimo exigido pela Lei n. 8.666/93, consoante prevê o art. 32, § 1.º, desse
diploma legal [o que prevê o tópico 8 da minuta.

 
O rigor das exigências não extravasa a proporcionalidade e é condizente com a ausência de complexidade do

objeto licitado, estando de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Súmula nº 263 do TCU. 

04.        TERMO DE REFERÊNCIA 

Quanto ao conteúdo do Termo de Referência, vale lembrar, submete-se aos rigores do art. 3.º, XI, do Decreto n.
10.024/2019, que assim dispõe:

[...]
a)           os elementos que embasam a avaliação do custo pela administração pública, a

partir dos padrões de desempenho e qualidade estabelecidos e das condições de entrega do
objeto, com as seguintes informações:

1.           a definição do objeto contratual e dos métodos para a sua execução, vedadas
especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, que limitem ou frustrem a
competição ou a realização do certame;

2.           o valor estimado do objeto da licitação demonstrado em planilhas, de acordo
com o preço de mercado; e

3.     o cronograma físico-financeiro, se necessário;
b)     o critério de aceitação do objeto;
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c)     os deveres do contratado e do contratante;

d)           a relação dos documentos essenciais à verificação da qualificação técnica e
econômico- financeira, se necessária;

e)     os procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato ou da ata de
registro de preços;

f)       o prazo para execução do contrato; e

g)     as sanções previstas de forma objetiva, suficiente e clara. 

05.                            MINUTA DE CONTRATO 

No que se refere à minuta de contrato, tem-se a regulamentação na Lei no 8.666/93, cujo art. 54 assim dispõe:
 

Art. 54. Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas
cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os
princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

 
Em seguida, o seu art. 55 prescreve: 

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: I - o objeto
e seus elementos característicos; II - o regime de execução ou a forma de fornecimento; III -
o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do
reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do
adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento; IV - os prazos de início de etapas
de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo,
conforme o caso; V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação
funcional programática e da categoria econômica; VI - as garantias oferecidas para
assegurar sua plena execução, quando exigidas; VII - os direitos e as responsabilidades das
partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas; VIII - os casos de rescisão; IX - o
reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no art. 77 desta Lei; X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para
conversão, quando for o caso; XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a
dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor; XII - a legislação
aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos; XIII - a obrigação do
contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação. 

A delimitação do objeto, a especificação d o s  s e r v i ç o s,  a forma de pagamento, obrigações e vinculação aos
termos do termo de referência guardam coerência com o objeto contratado. 

O instrumento, em si, preenche os requisitos mínimos estabelecidos pelos arts. 55 e 66 a 76, da Lei n.º 8.666/1993. 

06. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Constata-se a abertura de processo administrativo devidamente autuado, protocolado e numerado. 

A justificativa da necessidade da contratação, conforme descrito no item 2 do Termo de Referência  
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Constata-se no processo pesquisa de Preços 

Em face do valor estimado dos itens da presente licitação devem ser destinados à participação exclusiva de
microempresas e empresas de pequeno porte, conforme previsão do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006. 

A não aplicação de itens exclusivos para participação de ME e EPP como dispõe o art. 48, inciso I, da LC nº
123/2006, carece de justificativa nos autos, conforme previsto no art. 49, inciso II e/ou III.

07.  CONCLUSÃO 
Diante do exposto, APROVO a MINUTA DE EDITAL, ressalvando que: 

a)               Que seja garantida a participação exclusiva à ME/EPP’s em cada um dos itens da licitação sobre
os quais incida o inciso I, do art. 48 da LC 123/2006, ou que, se for o caso, seja apresentada justificativa para não
aplicação do benefício, nos termos previstos no art. 49. 

É o Parecer.
 

Flavio Setton Sampaio de Carvalho
Assessor Jurídico da Comissão de Contratação
Prt. 25/2022

Assinado eletronicamente por
Flavio Setton Sampaio de Carvalho
Em 15/06/2022 às 16:29
Código de validação: 58146f3c-0d15-444e-ab2d-c96a3ca1fd42
Token: YWXX08TV
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Informações gerais

Despacho
PARECER CGM Nº 137/2022

 
EMENTA: PR2022.03/CLHO-02948 – ASSUNTO GERAL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO DE DATA
CENTER (SERVIDOR NUVEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMPAG DO MUNICÍPIO DE
COELHO NETO/MA. INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO. ANÁLISE DA FASE INTERNA PELA CGM DE COELHO
NETO-MA. 

 

I – RELATÓRIO

Vem a exame da Controladoria Geral do Município, o processo PR2022.03/CLHO-02948, interessado: Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão,
cujo objeto é contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de arrecadação de data center (servidor nuvem), para atender as
necessidades da SEMPG do município de Coelho Neto-MA, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO.

Assim sendo, o Órgão de Controle Interno do Município de Coelho Neto, atendendo ao que determina o art. 74. da Constituição Federal de 1988, bem
como as competências abrangidas pela Lei Municipal nº 753, de 08 de janeiro de 2021, especialmente no seu artigo 41, inciso I, que diz “realizar o controle
contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial das entidades da Administração Direta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade,
razoabilidade, aplicação das subvenções e renúncias de receitas”, e os incisos X e IX, que preconizam respectivamente “examinar os atos administrativos
praticados e as obrigações assumidas pelo Município que derem origem à despesa” e “realizar auditorias técnicas e administrativas objetivando o controle
legal, de mérito e técnico”, apresenta a análise e a respectiva manifestação, conforme a seguir.

 
 II – ANÁLISE

 O aludido processo PR2022.03/CLHO-02948 encontra-se instruído conforme exposto na seção Formalização.

 

II.I – FORMALIZAÇÃO

 Os autos encontram-se formalizados até a presente data com a documentação a seguir, com análise realizada por esta Controladoria embasada no art. 38 da Lei nº 8.666/93, Lei
10.520/2002 e artigo 8º do Decreto 10.024/2019:

·         Abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado sob o número PR2022.03/CLHO-02948;

·         Solicitação de abertura de licitação pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, contendo a justificativa para a contratação, a
especificação do objeto e quantidades demandadas;

Protocolo:
PT2022.06/CLHO-21094

Data de abertura:
30/06/2022 15:03:38

Data de transação:
30/06/2022 15:03:38

Situação:
Tramitado 

Assunto:
Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de arrecadação

Nome do emitente:
Fernanda Pereira de Sousa

Setor do emitente:
Controladoria Geral do Município
- CGM

Nome do responsável:
Sergio Ricardo Viana Bastos

Setor do responsável:
Secretaria Municipal de
Planejamento e Gestão

Prazo:
15 Dias (Úteis)

Prazo final:
21/07/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
21/07/2022 23:59:59

Prioridade:
Normal
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·         Pesquisa de mercado e planilha de preços médios, com valor estimado em R$ 26.940,00 (vinte e seis mil novecentos e quarenta reais);

·         Indicação de existência e fonte de recurso para a despesa (dotação orçamentária);

·         Autorização para contratação, aprovação do termo de referência e declaração de adequação orçamentária e financeira;

·         Termo de Referência;

·         Minuta do edital e anexos (Termo de referência e Minuta de Contrato);

·         Parecer da Assessoria Jurídica da Comissão de Contratação nº 074/2022, no qual aprova a minuta do edital e anexos, com a ressalva de que seja
garantida a participação exclusiva das ME e EPP em cada um dos itens da licitação, com fulcro no artigo 48, inciso I da Lei Complementar nº
123/2006;

 

II.II – MODALIDADE ADOTADA

 

A modalidade adotada para a presente licitação foi PREGÃO ELETRÔNICO, versando o Parecer da Assessoria Jurídica da Comissão de Contratação sobre
tal modalidade.

O pregão, possui regramento específico, tipificado na Lei nº 10.520/2002, em que descreve seu cabimento de acordo com a contratação. Assim aborda o
artigo 1º da referida lei:

Art. 1º Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta
Lei.

Parágrafo único.  Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e
qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

Nesta esteira, nos termos do dispositivo acima, a modalidade adotada está em conformidade com o regramento legal, por cumprir os requisitos do artigo.
Por esta razão, não há impedimento acerca da escolha na modalidade da licitação.

 

II.III – MINUTA DO EDITAL

 

Consoante a minuta de edital, previamente apreciada pela Assessoria Jurídica da Comissão de Contratação, que declarou a aprovação com a seguinte
ressalva:

a) Que seja garantida a participação exclusiva à ME/EPP’s em cada um dos itens da licitação sobre os quais incida o inciso I, do art. 48
da LC 123/2006, ou que, se for o caso, seja apresentada justificativa para não aplicação do benefício, nos termos previstos no art. 49. 

            Por força do artigo 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, “As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes
devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração”.

            Ao que nada obsta ao acima explanado, recomendo ainda:

·         Considerando a necessidade de  indicação de meios de comunicação à distância em que serão fornecidos elementos, informações
e esclarecimentos relativos à licitação e às condições para atendimento das obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto,
conforme preconiza o inciso VIII, artigo 40, da Lei 8.666/93, recomendo que  no item “24.14. O Edital está disponibilizado, na
íntegra, no endereço eletrônico: www.portaldecompraspublicas.com.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos na Sala de
Reuniões com a Equipe de Pregão, no Endereço Praça Getúlio Vargas, S/N, Centro, na Cidade de Coelho Neto - MA, nos dias
úteis, no horário das 08:00 às 14:00, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com
vista franqueada aos interessados” seja informado o e-mail da Comissão Permanente de Licitação.

·         Que seja incluído na CLAÚSULA QUINTA – DO PAGAMENTO da minuta do CONTRATO ADMINISTRATO a apresentação de
todas as certidões de regularidade fiscal/trabalhista;

III - CONCLUSÃO   
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Considerando todo o exposto, retorno os autos à Autoridade Competente para que verifique as situações explanadas abaixo:

·         Se pronuncie a respeito da ressalva apontada no Parecer Jurídico nº 074/2022 da Assessoria Jurídica da Comissão de Contratação.

·         Observe as recomendações desta Controladoria Geral do Município expostas na seção II.III -MINUTA DO EDITAL;

            Este é o parecer, salvo melhor juízo que possa ser apresentado pela Autoridade Competente.

 

Coelho Neto – MA, 30 de junho de 2022.

 

 

Fernanda Pereira de Sousa

Controladora Geral do Município

Portaria nº 019/2022-CC

Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA

 

Assinado eletronicamente por
Fernanda Pereira de Sousa
Em 30/06/2022 às 15:03
Código de validação: 218bdf6d-51b8-4494-9fe0-d86e073e099e
Token: EDSXKVOL
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CONTROLADORIA GERAL 

DO MUNICÍPIO 

 

 
 

Praça Getúlio Vargas, S/N, Centro. Fone: (098) 3473-1121. CNPJ: 05.281.738/0001-98 

CEP: 65.620-000 – Coelho Neto – MA 

 

PARECER CGM Nº 137/2022 

 

 

EMENTA: PR2022.03/CLHO-02948 – ASSUNTO 

GERAL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE 

SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO DE 

DATA CENTER (SERVIDOR NUVEM), PARA 

ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMPAG DO 

MUNICÍPIO DE COELHO NETO/MA. INTERESSADO: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E 

GESTÃO. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO. 

ANÁLISE DA FASE INTERNA PELA CGM DE 

COELHO NETO-MA. 

 

 

I – RELATÓRIO 

Vem a exame da Controladoria Geral do Município, o processo PR2022.03/CLHO-02948, interessado: 

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, cujo objeto é contratação de empresa especializada para 

implantação de sistema integrado de arrecadação de data center (servidor nuvem), para atender as 

necessidades da SEMPG do município de Coelho Neto-MA, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO. 

Assim sendo, o Órgão de Controle Interno do Município de Coelho Neto, atendendo ao que 

determina o art. 74. da Constituição Federal de 1988, bem como as competências abrangidas pela Lei 

Municipal nº 753, de 08 de janeiro de 2021, especialmente no seu artigo 41, inciso I, que diz “realizar o 

controle contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial das entidades da Administração 

Direta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, razoabilidade, aplicação das subvenções e 

renúncias de receitas”, e os incisos X e IX, que preconizam respectivamente “examinar os atos 

administrativos praticados e as obrigações assumidas pelo Município que derem origem à despesa” e 

“realizar auditorias técnicas e administrativas objetivando o controle legal, de mérito e técnico”, apresenta 

a análise e a respectiva manifestação, conforme a seguir. 

 

 

II – ANÁLISE 

 

O aludido processo PR2022.03/CLHO-02948 encontra-se instruído conforme exposto na seção 

Formalização. 
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II.I – FORMALIZAÇÃO  

 

Os autos encontram-se formalizados até a presente data com a documentação a seguir, com análise 

realizada por esta Controladoria embasada no art. 38 da Lei nº 8.666/93, Lei 10.520/2002 e artigo 8º do Decreto 

10.024/2019: 

• Abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado sob o 

número PR2022.03/CLHO-02948; 

• Solicitação de abertura de licitação pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, 

contendo a justificativa para a contratação, a especificação do objeto e quantidades demandadas; 

• Pesquisa de mercado e planilha de preços médios, com valor estimado em R$ 26.940,00 (vinte 

e seis mil novecentos e quarenta reais); 

• Indicação de existência e fonte de recurso para a despesa (dotação orçamentária); 

• Autorização para contratação, aprovação do termo de referência e declaração de adequação 

orçamentária e financeira; 

• Termo de Referência; 

• Minuta do edital e anexos (Termo de referência e Minuta de Contrato); 

• Parecer da Assessoria Jurídica da Comissão de Contratação nº 074/2022, no qual aprova a 

minuta do edital e anexos, com a ressalva de que seja garantida a participação exclusiva das ME 

e EPP em cada um dos itens da licitação, com fulcro no artigo 48, inciso I da Lei Complementar 

nº 123/2006; 

 

II.II – MODALIDADE ADOTADA 

 

A modalidade adotada para a presente licitação foi PREGÃO ELETRÔNICO, versando o Parecer da 

Assessoria Jurídica da Comissão de Contratação sobre tal modalidade. 

O pregão, possui regramento específico, tipificado na Lei nº 10.520/2002, em que descreve seu 

cabimento de acordo com a contratação. Assim aborda o artigo 1º da referida lei: 

Art. 1º Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na 

modalidade de pregão, que será regida por esta Lei. 

Parágrafo único.  Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste 

artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente 

definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado. 

Nesta esteira, nos termos do dispositivo acima, a modalidade adotada está em conformidade com o 

regramento legal, por cumprir os requisitos do artigo. Por esta razão, não há impedimento acerca da escolha na 

modalidade da licitação. 
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II.III – MINUTA DO EDITAL 

 

Consoante a minuta de edital, previamente apreciada pela Assessoria Jurídica da Comissão de 

Contratação, que declarou a aprovação com a seguinte ressalva: 

a) Que seja garantida a participação exclusiva à ME/EPP’s em cada um dos 

itens da licitação sobre os quais incida o inciso I, do art. 48 da LC 123/2006, ou 

que, se for o caso, seja apresentada justificativa para não aplicação do 

benefício, nos termos previstos no art. 49.  

 Por força do artigo 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, “As minutas de editais de licitação, bem 

como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por 

assessoria jurídica da Administração”. 

 Ao que nada obsta ao acima explanado, recomendo ainda: 

• Considerando a necessidade de  indicação de meios de comunicação à 

distância em que serão fornecidos elementos, informações e esclarecimentos 

relativos à licitação e às condições para atendimento das obrigações 

necessárias ao cumprimento de seu objeto, conforme preconiza o inciso VIII, 

artigo 40, da Lei 8.666/93, recomendo que  no item “24.14. O Edital está 

disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: 

www.portaldecompraspublicas.com.br, e também poderão ser lidos e/ou 

obtidos na Sala de Reuniões com a Equipe de Pregão, no Endereço Praça 

Getúlio Vargas, S/N, Centro, na Cidade de Coelho Neto - MA, nos dias úteis, 

no horário das 08:00 às 14:00, mesmo endereço e período no qual os autos 

do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 

interessados” seja informado o e-mail da Comissão Permanente de 

Licitação. 

• Que seja incluído na CLAÚSULA QUINTA – DO PAGAMENTO da minuta do 

CONTRATO ADMINISTRATO a apresentação de todas as certidões de 

regularidade fiscal/trabalhista; 

 

III - CONCLUSÃO  

 

Considerando todo o exposto, retorno os autos à Autoridade Competente para que verifique as situações 
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explanadas abaixo: 

• Se pronuncie a respeito da ressalva apontada no Parecer Jurídico nº 074/2022 da Assessoria 

Jurídica da Comissão de Contratação. 

• Observe as recomendações desta Controladoria Geral do Município expostas na seção II.III -

MINUTA DO EDITAL; 

 

 Este é o parecer, salvo melhor juízo que possa ser apresentado pela Autoridade Competente. 

 

Coelho Neto – MA, 30 de junho de 2022. 

 

 

 

 

 

Fernanda Pereira de Sousa 

Controladora Geral do Município 

Portaria nº 019/2022-CC 

Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA 
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anexa minuta de edital com as devidas alterações

Sergio Ricardo Viana Bastos 
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

Assinado eletronicamente por
Sergio Ricardo Viana Bastos 
Em 05/07/2022 às 16:34
Código de validação: 4017dc6b-f9f7-4228-9caa-24cea5a8632c
Token: H4JC7M3T

Protocolo:
PT2022.07/CLHO-21060

Data de abertura:
05/07/2022 16:34:18

Data de transação:
05/07/2022 16:34:18

Situação:
Tramitado 

Assunto:
Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de arrecadação

Nome do emitente:
Sergio Ricardo Viana Bastos

Setor do emitente:
Secretaria Municipal de
Planejamento e Gestão

Nome do responsável:
Sergio Ricardo Viana Bastos

Setor do responsável:
Secretaria Municipal de
Planejamento e Gestão

Prazo:
10 Dias (Úteis)

Prazo final:
19/07/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
19/07/2022 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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MINUTA DE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/2022                                                                        
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2022.04/CLHO-02948 

 
 

O MUNICÍPIO DE COELHO NETO (MA), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO, TORNA PÚBLICO, PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, 
QUE A PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZARÁ LICITAÇÃO, NA MODALIDADE PREGÃO, NA FORMA 
ELETRÔNICA, COM CRITÉRIO DE JULGAMENTO MENOR PREÇO, NOS TERMOS DA LEI Nº 
10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DO DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019, DO 
DECRETO Nº 7.746, DE 05 DE JUNHO DE 2012, DO DECRETO N° 8.538, DE 06 DE OUTUBRO DE 
2015, APLICANDO-SE, SUBSIDIARIAMENTE, A LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E AS 
EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 E 147/2014, 
SUBSIDIARIAMENTE, PELA LEI Nº 8.666/93 E DEMAIS LEGISLAÇÃO, SOB AS CONDIÇÕES 
ESTABELECIDAS NESTE ATO CONVOCATÓRIO E ANEXOS. 
 
Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e 
monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica 
www.portaldecompraspublicas.com.br. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: 
coordenar o processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, 
apoiado pela sua equipe responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; 
verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de 
lances; verificar e julgar as condições de habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, 
encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do certame; 
conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruído a autoridade 
responsável pela adjudicação e propor a homologação. 
 

DATA DE ABERTURA 
DAS PROPOSTAS – 
SESSÃO PÚBLICA: 

___H:__M DO DIA ___/__/2022 (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 

LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br 
 

MODO DE DISPUTA 
ABERTO E FECHADO 

 

 
 
1. DO OBJETO. 
 
1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de 

empresa especializada para implantação de sistema integrado de arrecadação e data center 
(servidor nuvem), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento e 
Gestão do Município de Coelho Neto – MA no exercício de 2022, conforme condições, quantidades 
e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 
1.2. A licitação será dividida em ITENS, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-
se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse. 
 
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do ITEM, observadas as exigências 
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.  
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2. DO CREDENCIAMENTO. 
 
2.1. O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS 
que permite a participação dos interessados na modalidade LICITATÓRIA PREGÃO, em sua FORMA 
ELETRÔNICA. 
 
2.2. O cadastro deverá ser feito no Portal de Compras Públicas, no sítio 
www.portaldecompraspublicas.com.br; 
 
2.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes 
a este Pregão. 
 
2.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão 
ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de 
acesso, ainda que por terceiros. 
 
2.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no PORTAL 
DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, 
devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 
incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 
 

2.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no 
momento da habilitação 

 
3. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 
 
3.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto 
desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS. 
 

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para 
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o 
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 
 

3.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 
 

3.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação 
vigente; 
 
3.3.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
 
3.3.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 
receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 
 
3.3.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

 
3.3.5.  Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução 
ou liquidação; 
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3.3.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 
 
3.3.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição 
(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 

 

3.4. Como condição para participação no pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo 
próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

 
3.4.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

 
3.4.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 
a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 
 
3.4.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de 
pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter 
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que 
microempresa, empresa de pequeno porte. 

 
3.4.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 
 
3.4.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada 
está em conformidade com as exigências editalícias; 
 
3.4.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores;  
 
3.4.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 
7°, XXXIII, da Constituição;  
 
3.4.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 
SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

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

3.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções 
previstas em lei e neste Edital. 
 
4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 
4.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente 
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-
se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 
 
4.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá 
por meio de chave de acesso e senha. 
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4.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 
§ 1º da LC nº 123, de 2006. 
 
4.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
 
4.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

 
4.6. Não será admitido documentos de habilitação enviados após a abertura da sessão pública; 
 
4.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 
julgamento da proposta. 
 
4.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente 
serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio 
de lances. 

 
5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA. 
 
5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 
seguintes campos: 
 

5.1.1. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente nacional; 
 

5.1.2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo 
de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número 
do registro ou inscrição do bem no órgão competente. 

    
5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
 
5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação 
de serviços. 
 
5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação 
de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
 
5.5. O prazo de validade que deverá constar na proposta, não será inferior a 60 (SESSENTA) DIAS, a 
contar da data de sua apresentação.  
 
5.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
contratações públicas, quando participarem de licitações públicas; 
 
6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES. 
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6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham 
vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de 
Referência. 

6.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
6.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
6.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 
6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 
6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 

meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 
consignado no registro. 

6.5.1. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preambulo 
deste  edital. 

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

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

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

6.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte 
(20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob 
pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

6.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO 
E FECHADO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance 
final e fechado. 

6.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse 
prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 
transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o 
qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

6.12. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o 
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores 
àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso 
até o encerramento deste prazo. 

6.13. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os 
autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um 
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste 
prazo. 

6.14. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os 
lances segundo a ordem crescente de valores. 

6.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão 
ser desconsiderados pelo pregoeiro. 

6.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado primeiro. 

6.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

6.18. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 
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sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
6.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior 

a dez minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação 
expressa do Pregoeiro aos participantes do certame, publicada no Portal de Compras 
Públicas, http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serão divulgadas data e 
hora para a sua reabertura. E será reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas 
da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 
divulgação. 

6.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
6.21. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação 
automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema 
identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte 
participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for 
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o 
disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 
2015. 

6.22. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor 
lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

6.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última 
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no 
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação 
automática para tanto. 

6.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não 
se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa 
e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), 
na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no 
subitem anterior. 

6.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 
melhor oferta. 

6.26. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao 
produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as 
propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento. 

6.27. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 
seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e 
fechado. 

6.28. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 
previsto no Art. 3º, § 2º, da LEI Nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 
sucessivamente, aos serviços: 

6.28.1. Produzidos no país; 
6.28.2. Produzidos por empresas brasileiras; 
6.28.3. Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 
6.28.4. Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista 

em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que 
atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

6.29. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre 
as propostas empatadas. 
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6.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, 
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, 
para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das 
previstas neste Edital. 

6.30.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 

6.30.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) 
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

6.31. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 
 

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 
7.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar 
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 
contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 
9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 
 
7.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço 
máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente 
inexequível. 
 

7.2.1.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade 
do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

 
7.3. 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; 
 
7.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com 
vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso 
prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada 
em ata; 

 
7.5.  Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
 

7.6. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 
horário para a sua continuidade. 
 
7.7. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a 
negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 
 

7.7.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
 
7.7.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
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7.8. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 
sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova 
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 
 
7.9. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 
licitante, observado o disposto neste Edital. 

  
8. DA HABILITAÇÃO. 
 
8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 
classificada em primeiro lugar, o pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de 
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a 
futura contratação, mediante a consulta aos documentos inseridos no portal de compras públicas, e 
ainda nos seguintes cadastros: 
 

8.1.1. Possuir Cadastro do Portal de Compras Públicas; 
 
8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o e o Cadastro Nacional de 
Empresas Punidas – CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/ ); 

 
8.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido 
pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php ). 

 
8.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0 
 
8.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas 
ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o 
Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

 
8.1.5.1. 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. 
 
8.1.5.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
prestação de serviços similares, dentre outros. 
 
8.1.5.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

 
8.1.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 
condição de participação. 
 
8.1.7. 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. 
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8.2.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio 
do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e 
trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica. 
 

8.2.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do PORTAL DE 
COMPRAS PUBLICAS, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

 
8.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-
los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 
 
8.4. 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. 
 

8.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos, bem como documentos com endereços divergentes.  
 
8.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante 
for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela 
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
 

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

8.7. Ressalvado o disposto no item 5, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a 
documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

 
8.8. HABILITAÇÃO JURÍDICA:  
 

8.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 
cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
 
8.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 
 
8.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: 
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 
 
8.8.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro 
onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 
 

8.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 
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8.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia 
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 
 
8.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 
autorização; 
 
8.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva; 

 
8.9. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
 

8.9.1. CNPJ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 
Pessoas Físicas, conforme o caso; 
 

8.9.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 

 
8.9.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa 
da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos 
da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da 
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 
 

8.9.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
 

8.9.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
 

8.9.6. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa conjunta junto 
aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada; 
 
8.9.7. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto aos 
Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada; 

 
8.9.8.  Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de 
pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

 

8.10. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. 
 

8.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) 
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão; 
 
8.10.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
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substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

 
8.10.2.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de 
existência da sociedade; 
 
8.10.2.2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto 
social. 
 
8.10.2.3. 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; 
 

8.10.3. Os índices que comprovam a boa situação financeira da empresa, serão calculados e 
apresentados pelo Licitante, devidamente confirmados pelo responsável por sua contabilidade, 
mediante sua assinatura e a indicação do seu nome e do número de registro no Conselho Regional 
de Contabilidade. 
 
8.10.4. A comprovação da situação financeira da empresa, que trata o item anterior, será constatada 
mediante a análise dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente 
(LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas: 

 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 
 

8.10.5. 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, 
considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo 
ou o patrimônio líquido mínimo de  10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item 
pertinente.  

 
8.11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 
 

9.11.1 Comprovação para o serviço, objeto do presente edital, estando de acordo com as 

características, quantidades e prazos compatíveis. A comprovação deverá ser feita por meio de 

atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, competentes para tanto.  

 
8.12. 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. 
 

8.12.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 
habilitação. 
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8.13. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após 
a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, 
a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 
justificativa. 
 
8.14. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação 
dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra 
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na 
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  
 
8.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 
 
8.16. 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. 
 
8.17. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 
inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos 
artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da 
proposta subsequente. 

 
8.18. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado 
vencedor. 

 
9. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 
9.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) 
horas a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 
 

9.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas 
ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu 
representante legal. 
 
9.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 
pagamento. 

 
9.2. O licitante deverá ainda enviar sua proposta atendendo os seguintes campos: 
 

9.2.1. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente nacional; 
 

9.2.2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo 
de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número 
do registro ou inscrição do bem no órgão competente. 

 
9.2.3. Declaração de compromisso de execução dentro do município de Coelho Neto (MA), no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da emissão da Ordem de Serviço, sem custos adicionais e 
independentes da quantidade. 
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9.2.4. O prazo de validade que deverá constar na proposta, não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 
contar da data de sua apresentação.  

 
9.3. 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. 
 

9.3.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

 
9.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e 
o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 
 

9.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; 
no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão 
estes últimos. 

 
9.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, 
sob pena de desclassificação. 
 
9.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de 
outro licitante. 
 
9.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares 
estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
9.8. Deverá integrar a proposta de preços os seguintes documentos: 
 
10. DOS RECURSOS. 
 
10.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo 
de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma 
motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo 
próprio do sistema. 
 
10.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 
 

10.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 
condições de admissibilidade do recurso. 
 
10.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 
decadência desse direito. 
 
10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dia úteis para 
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados 
para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dia 
úteis, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
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10.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  
 
10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 
constante neste Edital. 

 
11. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 
11.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 
 

11.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização 
da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que 
serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

 
11.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a 
regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, 
serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

 
11.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 
 

11.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), ou e-mail, ou de acordo com a 
fase do procedimento licitatório. 

 
11.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no CADASTRO DO 
PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados 
cadastrais atualizados. 

 
12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 
12.1. 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. 
 
12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório.  

 

13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO. 
 
13.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 
 
14. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE. 
 
14.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de 
Contrato ou emitido instrumento equivalente. 
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14.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, 
para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de 
Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas neste Edital. Este prazo será de 24 (vinte e quatro) horas quando solicitado 
a assinatura eletrônica certificada. 

 
14.2.1. Os prazos previstos no subitem anterior poderão ser prorrogados, por igual período, por 
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

 
14.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, 
implica no reconhecimento de que: 
 

14.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali 
estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 
 
14.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos; 
 
14.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 
78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da 
mesma Lei. 

 
14.4. O prazo de vigência da contratação se encerra no final do exercício financeiro da assinatura do 
mesmo e poderá ser prorrogado conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de referência.  
 
14.5. Previamente à contratação a Administração realizará consultas para identificar possível 
suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de 
contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no 
art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, 
de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN. 
 
14.6. Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação 
consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 

 
14.6.1. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o 
cadastro no prazo de até 02 (dois) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no 
edital e anexos. 

 
14.7. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das 
condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a 
vigência do contrato ou da ata de registro de preços. 
 
14.8. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas 
no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo 
da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar 
outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para 
habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, 
assinar o contrato ou a ata de registro de preços. 
 
15. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL. 
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15.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo 
de Referência, anexo a este Edital. 

 
16. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO. 
 
16.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de 
Referência. 

 
17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA. 
 
17.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.  
 
18. DO PAGAMENTO. 

  
18.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este 
Edital. 

 

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
19.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário 
que: 
 

19.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 
convocado dentro do prazo de validade da proposta; 
19.1.2. Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 
 
19.1.3. Apresentar documentação falsa; 
 

19.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
 
19.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
 
19.1.6. Não mantiver a proposta; 
 
19.1.7. Cometer fraude fiscal; 
 
19.1.8. Comportar-se de modo inidôneo; 

 
21.2. O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame sujeitará a 
empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o 
limite de 10% (dez por cento), conforme determina o art. Nº 86, da Lei Nº 8666/93. 

 
21.2.1. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a 
Prefeitura Municipal de Coelho Neto (MA), e poderá cumular com as demais sanções 
administrativas, inclusive com as multas previstas. 

 
21.3. A inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, 
as seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo Nº 87, da Lei Nº 8.666/93: 
 
a) Advertência por escrito; 
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b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento) sobre 
o valor total do contrato; 
 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura 

Municipal de Coelho Neto (MA), por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de 
inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração da Prefeitura Municipal de Coelho 
Neto (MA), será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade 05 (cinco) anos; 

 
d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. Nº 87 da Lei Nº 8.666/93, c/c art. Nº 7º da 
Lei Nº 10.520/02 e art. Nº 14 do Decreto Nº 3.555/00. 
 
21.4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo 
devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo. 
 
21.5. Serão publicadas no Diário Oficial dos Municípios - http://www.diarioficialdosmunicipios.org/ -, as 
sanções administrativas previstas no ITEM 17.2, c, d, deste edital, inclusive a reabilitação perante a 
Administração Pública. 
 
21.6. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, 
por seus fornecedores e subcontratados, se admitida à subcontratação, o mais alto padrão de ética 
durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 
 

21.6.1. PARA OS PROPÓSITOS DESTA CLÁUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTES PRÁTICAS: 
 
a) PRÁTICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na 
execução do contrato; 
 
b) PRÁTICA FRAUDULENTA: A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o 
processo de licitação ou de execução do contrato; 
 
c) PRÁTICA CONLUIADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, 
com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer 
preços em níveis artificiais e não-competitivos;  
 
d) PRÁTICA COERCITIVA: Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às 
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar 
a execução do contrato.  
 
e) PRÁTICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer 
declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir 
materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; atos cuja intenção seja impedir 
materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.  

 
20. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA. 
 
20.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da 
proposta do licitante mais bem classificado. 
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20.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame 
em relação ao licitante melhor classificado. 
 
20.3. 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. 
 
20.4. 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 nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/2013. 
 
21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. 
 
21.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar este Edital. 
 
21.2. A impugnação deverá ser realizada exclusivamente por forma eletrônica no sistema 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 
 
21.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, 
decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (DOIS) dias úteis contados da data de recebimento da 
impugnação. 
 
21.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 
 
21.5. . Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anterior à data designada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, em campo próprio do Sistema Portal de Compras 
Públicas no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. 
 
21.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (DOIS) dias úteis, 
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 
elaboração do edital e dos anexos. 
 
21.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame, 
salvo quando se amoldarem ao art. 21 parágrafo 4º, da Lei 8.666/93. 
 

21.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 
pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

 
21.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 
participantes e a administração. 
 
21.9. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de 
ordem geral, serão cadastradas no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de 
responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento. 
 
21.10. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso 
de empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado 
no processo para responder pela proponente. 
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21.11. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa 
designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme 
o caso, 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 para 
impugnar o Edital). 
 
22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 
22.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
22.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 
contrário, pelo Pregoeiro. 
22.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário 
de Brasília – DF. 
22.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 
habilitação e classificação. 
22.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
22.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
22.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 

22.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Administração. 
 
22.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse 
público. 
22.10. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

22.10.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele 
contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso 
tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das 
demais sanções cabíveis. 
 

22.11. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

22.12. A PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO (MA), poderá revogar este Pregão por razões 
de interesse público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou 
anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação 
do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório. 

22.12.1. A anulação do pregão induz à do contrato. 
 

24.12.2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar. 
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22.13. É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada 
a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de 
documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação. 
22.14. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: 

www.portaldecompraspublicas.com.br, e também poderão ser lidos e/ou obtidos na Sala de 
Reuniões com a Equipe de Pregão, no Endereço Praça Getúlio Vargas, S/N, Centro, na Cidade 
de Coelho Neto - MA, nos dias úteis, no horário das 08:00 às 14:00, mesmo endereço e período 
no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada aos 
interessados. 

22.15. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:  
 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA; 
 
ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO; 
 

 
COELHO NETO (MA), EM 14 DE JUNHO DE 2022. 

 
 
 

Sergio Ricardo Viana Bastos 
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. OBJETO: Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de 

arrecadação e data center (servidor nuvem), para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Planejamento e Gestão do Município de Coelho Neto – MA no exercício de 2022. 
 

1.1. O presente Termo de Referência visa detalhar os serviços necessários para atender as 
demandas desta Secretaria. 

 
2. JUSTIFICATIVA  

2.1.  A solicitação da Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado 

de arrecadação e data center (servidor nuvem, local que processa e armazena os servidores, 

acumulando os dados dentro dos sistemas gerados na instituição), para que o município desenvolva 

todas o serviços atinentes à área de tributação   atender as necessidades da Secretaria Municipal 

de Planejamento e Gestão do Município de Coelho Neto – MA no exercício de 2022, com as 

seguintes especificações mínimas: 

1- Controle dos Impostos Predial, Territorial e Taxas de Serviços Urbanos, com cadastro de todos 

os imóveis edificados e não edificados para lançamento; 

2- Gravação do histórico das alterações cadastrais; 

3-  Impressão de relatórios gerenciais, guias de recolhimento, certidões e gráficos para análise; 

4-  Controle das empresas, autônomos, ambulantes, notas fiscais e das declarações de serviços de 

Tomadores e Prestadores, com cruzamento de informações para facilitar a fiscalização; 

5- Cadastro de propriedades rurais; 

6- Emissão de guias de recolhimento referentes a conservação de estradas, de acordo com o índice 

de utilização de cada propriedade e escoamento de produção; 

7- Controle de todos os tipos de receitas, (chamadas receitas diversas); 

8- Sistema de definição de valores flexível com fórmulas de cálculos e controle de infrações; 

9- Controle de dívidas, pagamentos, parcelamentos e pré-parcelamentos; 

10 - Emissão de diversos relatórios gerenciais, balancetes e gráficos; 

11 - Controle da dívida ativa; 

12 - Permitir a integração entre a prefeitura e a rede bancária ou qualquer outra rede de 

recebimentos; 

13 - Controle de contratos de débito automático com essas instituições; 

14 - Integração de todos os módulos do sistema, permitindo um acesso rápido a todas as 

informações e serviços relacionados ao atendimento e emissão de relatórios; 

 15 - Controle dos recebimentos, efetuando a baixa dos mesmos em tempo real no financeiro; 

PR2022.03/CLHO-02948 - Pág 137



     SECRETARIA MUNICIPAL DE  
PLANEJAMENTO E GESTÃO 

 

16- Emissão de certidões.  

 
3. FUNDAMENTO LEGAL  
3.1. O procedimento licitatório a ser adotado obedecerá, integralmente, ao que estabelece a Lei Federal 
nº 8.666, de 21.06.1993 e suas alterações e Lei Federal nº 10.520/2002 e todas as demais normas e 
legislações vigentes e aplicáveis ao presente termo.  
 
4. ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DOS SERVIÇOS E DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
V. UNIT V. TOTAL LEI 

123/2006 

 01 
Sistema integrado de 
arrecadação 

MÊS 12 
 R$   

1.425,00  
 R$         

17.100,00  
EXCLUSIVO 

02 Data Center (servidor nuvem) MÊS 12 
 R$     

820,00  
 R$           

9.840,00  
EXCLUSIVO 

 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 

própria, prevista no orçamento da Prefeitura Municipal de Coelho Neto (MA), para o exercício 

de 2022: 

4.1.2 - 0601 Sec.Mun de Adm,,planej.finanças.semapf 04 129 0080 2.126 Man. do Departamento de 
Tributos Municip e Fiscalização 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000 Recursos 
não vinculados de Impostos natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro 
 
5. DO QUANTITATIVO  
5.1. As quantidades previstas na tabela acima são estimativas máximas para o período de validade do 
Contrato, reservando-se que a Secretaria municipal, no direito de adquirir em cada item o quantitativo 
que julgar necessário, podendo ser parcial, integral ou até mesmo abster-se de adquirir quaisquer itens 
especificados. 
 
6. DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS 
6.1. Durante a vigência do contrato, os preços contratados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas 
hipóteses, devidamente comprovadas na ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do 
art. 65 da Lei nº. 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado;  
6.2. O preço contratado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles praticados no 
mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços registrados; 
6.3. Quando o preço inicialmente contratado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado a CONTRATANTE convocará o CONTRATADO, visando à negociação para 
redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;  
6.4. Frustrada a negociação, o CONTRATADO será liberado do compromisso assumido; 
6.5. Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº. 
8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar rescindir o Contrato e iniciar 
outro processo licitatório. 
 
7. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO  
7.1. O Contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, entrando em vigor na data da assinatura do ajuste. 
 
8. REQUISITOS COMUNS A TODOS OS SERVIÇOS 
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8.1. Os serviços ofertados não poderão ter sido descontinuados pelo CONTRATADO, ou seja, deverão 
estar em linha de produção. 
 
9. DA SOLICITAÇÃO, DO LOCAL E DO PRAZO DE EXECUÇÃO. 
9.1. Os serviços deverão ser executados conforme as necessidades da secretaria, mediante emissão 
da ordem de serviço; 
9.2. Os serviços deverão ser executados nos locais indicados nas ordens de serviço emitidas pela 
Secretaria; 
9.3. O prazo máximo para execução será de até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do 
recebimento da ordem de serviço. 
 
10. DO RECEBIMENTO 
10.1. O recebimento do objeto contratual observará o seguinte procedimento: 
10.1.1. Recebimento provisório, lavrado na data de execução dos serviços e do respectivo faturamento, 
de acordo com o disposto no art. 73, II, alínea “a”, da Lei n.º 8.666/1993, não implicando em 
reconhecimento da regularidade da execução dos serviços, nem do respectivo faturamento. 
10.1.1.1. O recebimento provisório consiste na identificação e conferência dos serviços, com ênfase na 
integridade física, quantitativa e qualitativa. 
10.1.2. Recebimento definitivo, lavrado em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento provisório, de 
acordo com o disposto no art. 73, II, alínea “b”, da Lei n.º 8.666/1993, compreendendo a aceitação do 
bem/serviço, segundo a quantidade, qualidade, características físicas e especificações técnicas 
contratadas. 
10.1.2.1. O recebimento definitivo consiste na verificação do atendimento dos serviços aos termos e 
condições do termo de referência, Contrato e seus anexos, inclusive a proposta comercial da 
Contratada. 
 
11. DO PAGAMENTO  
11.1 O pagamento será efetuado referente ao serviço, após a comprovação de que a empresa 
CONTRATADA está em dia com as obrigações perante o Sistema de Seguridade Social, mediante a 
apresentação das Certidões Negativas de Débitos com a Previdência Social e o FGTS, no prazo não 
superior a 30 (trinta) dias, e CNDT (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas) contados da entrega da 
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE FORNECIMENTO, EMITIDA CONFORME PROTOCOLO N° 
085/2010 APROVADO PELO CONFAZ-CONSELHO NACIONAL DE POLITICA FAZENDARIA, 
OBRIGATORIAMENTE ACOMPANHADA DO DANFE (DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL 
ELETRONICA), devidamente atestada pelo setor competente. Será verificada também sua regularidade 
com os Tributos Federais, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta 
Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União. 
11.2. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste termo, 
em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação 
das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes. 
11.3. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado caso o mesmo se encontre em situação irregular 
perante a Previdência Social, o Fundo de Garantia Sobre Tempo de Serviço (FGTS) e os Tributos 
Federais, conforme item 14.1. 
11.4. As Notas Fiscais/fatura deverão vir acompanhadas da respectiva ordem de serviço. 
11.5. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA. 
 
12 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
12.1 Dentre outras atribuições decorrentes da celebração deste Contrato Administrativo para execução 
dos serviços, a Contratada se obriga a:  
a) executar os serviços no prazo estabelecido no Termo de Referência, contados a partir do recebimento 
da respectiva Autorização de Serviço expedida pelo CONTRATANTE, conforme especificações técnicas 
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estabelecidas Ato convocatório e em sua Proposta de Preços, observadas as respectivas quantidades, 
qualidade e preços;  
b) substituir os serviços reprovados no recebimento provisório, por estarem em desacordo com as 
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência ou com a Proposta de Preços, no prazo de 
até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da respectiva Notificação; 
c) substituir os serviços em que se verificarem vícios redibitórios após a assinatura do ateste que 
formalizar o recebimento definitivo, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da constatação 
do vicio e às suas expensas, a critério da CONTRATANTE;  
d) não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do Contrato;  
e) identificar seu pessoal nos atendimentos de execução dos serviços;  
f) designar preposto para resolver todos os assuntos relativos à execução deste Contrato, indicando 
seus endereços físico e eletrônico (e-mail), telefone, celular e fac-símiles;  
g) comunicar imediatamente qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados 
bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes;  
h) responsabilizar-se pela qualidade dos serviços executados, sob pena de responder pelos danos 
causados à Administração ou a terceiros;  
i) responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessária à execução 
deste Contrato, como única e exclusiva empregadora;  
j) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em serviço, por tudo 
quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem;  
k) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo quando da prestação dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;  
l) manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas. 
 
13. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
13.1. O Município de Coelho Neto - MA, pessoa jurídica de direito público, por intermédio da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Finanças obriga-se a:  
a) emitir as respectivas Autorizações de Serviço;  
b) acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços;  
c) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a execução dos serviços, podendo 
recusar aqueles que não estejam de acordo com as especificações exigidas;  
d) notificar a CONTRATADA para a substituição dos serviços reprovados no recebimento provisório;  
e) notificar a CONTRATADA para a substituição dos serviços que apresentarem vícios redibitórios após 
a assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo;  
f) efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos, observando 
as normas administrativas e financeiras em vigor;  
g) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos serviços;  
h) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da 
CONTRATADA;  
i) propor a aplicação das sanções administrativas e demais cominações legais pelo descumprimento 
das obrigações assumidas pela CONTRATADA. 
 
14. DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 
14.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do Contrato a ser celebrado, serão 
aplicadas ao CONTRATADO que incorrer em inexecução total ou parcial da execução dos serviços as 
penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, aplicando-se ainda as seguintes sanções 
administrativas, garantida sempre a ampla defesa e o contraditório:  
14. 1.1. Advertência;  
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14.1.2. Multa moratória de 1% (um por cento) do valor global do Contrato, em caso de atraso de até 05 
(cinco) dias para a execução dos serviços a contar do prazo estipulado em cada ordem de serviço ou 
documento equivalente emitida, ou descumprimento de qualquer obrigação assumida.  
14.1.3. Multa moratória de 10% (dez por cento) do valor contratado, no caso de recusa injustificada para 
o recebimento da ordem de serviço.  
14.2. As sanções administrativas previstas no Termo de Referência são independentes entre si, 
podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas legais cabíveis, 
garantida a prévia defesa;  
14.3. As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas nos casos de força maior, devidamente 
comprovado, a critério da administração; 
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ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ___/20__ 

 
 

TERMO DE CONTRATO Nº ......../...., QUE FAZEM ENTRE SI 
O(A).......................................................... E A EMPRESA 
.............................................................   

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ............................... por intermédio do(a) .................................... 
(órgão) contratante),  com sede no(a) ....................................................., na cidade de 
...................................... /Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob o nº ................................, neste ato 
representado(a) pelo Secretário(a), Sr.........................., portador(a) da Carteira de Identidade nº 
................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................, doravante denominada 
CONTRATANTE, e o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, 
sediado(a) na ..................................., em ............................. doravante designada CONTRATADA, neste 
ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., 
expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no Processo nº 
.............................. e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do 
Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente 
do Pregão nº ........../20....,,  mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO. 
 
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a ..............................., conforme especificações e 
quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital. 
 
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta 
vencedora, independentemente de transcrição. 
 
1.3. Discriminação do objeto: 

 

EMPRESA:  

CNPJ:  

ENDEREÇO:  

REPRESENTANTE:  

E-MAIL:                                                                                                                    TEL.: (   ) 

ITENS DESCRIÇÃO QUANT. UNID. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

      

VALOR TOTAL:   

  
2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início 
na data de ____/____/______ e encerramento em ____/____/______, prorrogável na forma do art. 57, 
§1º, da Lei nº 8.666, de 1993. 
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3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO. 
 
3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............ (...............). 

 
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto da contratação. 

 
4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, 
prevista no orçamento do Município, para o exercício de 20...., na classificação abaixo: 
 
Gestão/Unidade:   
Fonte:  
Programa de Trabalho:   
Elemento de Despesa:   
5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO. 
 

O pagamento será efetuado referente ao serviço, após a comprovação de que a empresa 
CONTRATADA está em dia com as obrigações perante o Sistema de Seguridade Social, mediante a 
apresentação das Certidões Negativas de Débitos com a Previdência Social e o FGTS, no prazo não 
superior a 30 (trinta) dias, e CNDT (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas) contados da entrega da 
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE FORNECIMENTO, EMITIDA CONFORME PROTOCOLO N° 
085/2010 APROVADO PELO CONFAZ-CONSELHO NACIONAL DE POLITICA FAZENDARIA, 
OBRIGATORIAMENTE ACOMPANHADA DO DANFE (DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL 
ELETRONICA), devidamente atestada pelo setor competente. Será verificada também sua regularidade 
com os Tributos Federais, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta 
Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União, Certidão 
Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições 
Federais e Dívida Ativa do Estado, Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com 
efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa do Município, FGTS e CNDT . 

11.2. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste termo, 
em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação 
das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes. 

11.3. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado caso o mesmo se encontre em situação irregular 
com os Tributos Federais, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta 
Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União, Certidão 
Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições 
Federais e Dívida Ativa do Estado, Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com 
efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa do Município, FGTS e CNDT. 

11.4. As Notas Fiscais/fatura deverão vir acompanhadas da respectiva ordem de serviço. 

11.5. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA. 
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6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE. 
 
Durante a vigência do contrato, os preços contratados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, 
devidamente comprovadas na ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 
nº. 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado;  
6.2. O preço contratado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles praticados no 
mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços registrados; 
6.3. Quando o preço inicialmente contratado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado a CONTRATANTE convocará o CONTRATADO, visando à negociação para 
redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;  
6.4. Frustrada a negociação, o CONTRATADO será liberado do compromisso assumido; 
6.1.  Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº. 
8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar rescindir o Contrato e iniciar 
outro processo licitatório. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO. 
 
7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 
 
8. CLÁUSULA OITAVA - EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
8.1. DA SOLICITAÇÃO, DO LOCAL E DO PRAZO DE EXECUÇÃO. 

8.1.1. Os serviços deverão ser executados conforme as necessidades da secretaria, mediante emissão 
da ordem de serviço; 
8.1.2.  Os serviços deverão ser executados nos locais indicados nas ordens de serviço emitidas pela 
Secretaria; 
8.1.3O prazo máximo para execução será de até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do 
recebimento da ordem de serviço. 
 
8.2 DO RECEBIMENTO 
8.2.1. O recebimento do objeto contratual observará o seguinte procedimento: 
8.2.2. Recebimento provisório, lavrado na data de execução dos serviços e do respectivo faturamento, 
de acordo com o disposto no art. 73, II, alínea “a”, da Lei n.º 8.666/1993, não implicando em 
reconhecimento da regularidade da execução dos serviços, nem do respectivo faturamento. 
8.2.3. O recebimento provisório consiste na identificação e conferência dos serviços, com ênfase na 
integridade física, quantitativa e qualitativa. 
8.2.4. Recebimento definitivo, lavrado em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento provisório, de 
acordo com o disposto no art. 73, II, alínea “b”, da Lei n.º 8.666/1993, compreendendo a aceitação do 
bem/serviço, segundo a quantidade, qualidade, características físicas e especificações técnicas 
contratadas. 
8.2.5. O recebimento definitivo consiste na verificação do atendimento dos serviços aos termos e 
condições do termo de referência, Contrato e seus anexos, inclusive a proposta comercial da 
Contratada. 
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9. CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO. 

CONTRATANTE fiscalizará a entrega dos produtos e verificará cumprimento das especificações 
solicitadas; 

 A fiscalização pela CONTRATANTE não desobriga a CONTRATADA de sua responsabilidade 
quanto à perfeita execução do objeto deste instrumento.  
A ausência de comunicação por parte da CONTRATANTE, referente a irregularidades ou falhas, não 
exime a CONTRATADA das responsabilidades determinadas 
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10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA. 
10.1 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1.2 Dentre outras atribuições decorrentes da celebração deste Contrato Administrativo para 
execução dos serviços, a Contratada se obriga a:  

a) executar os serviços no prazo estabelecido no Termo de Referência, contados a partir do recebimento 
da respectiva Autorização de Serviço expedida pelo CONTRATANTE, conforme especificações técnicas 
estabelecidas Ato convocatório e em sua Proposta de Preços, observadas as respectivas quantidades, 
qualidade e preços;  

b) substituir os serviços reprovados no recebimento provisório, por estarem em desacordo com as 
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência ou com a Proposta de Preços, no prazo de 
até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da respectiva Notificação; 

c) substituir os serviços em que se verificarem vícios redibitórios após a assinatura do ateste que 
formalizar o recebimento definitivo, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da constatação 
do vicio e às suas expensas, a critério da CONTRATANTE;  

d) não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do Contrato;  

e) identificar seu pessoal nos atendimentos de execução dos serviços;  

f) designar preposto para resolver todos os assuntos relativos à execução deste Contrato, indicando 
seus endereços físico e eletrônico (e-mail), telefone, celular e fac-símiles;  

g) comunicar imediatamente qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados 
bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes;  

h) responsabilizar-se pela qualidade dos serviços executados, sob pena de responder pelos danos 
causados à Administração ou a terceiros;  

i) responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessária à execução 
deste Contrato, como única e exclusiva empregadora;  

j) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em serviço, por tudo 
quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem;  

k) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo quando da prestação dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;  

l) manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas. 

 

10.2. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

10.2.1. O Município de Coelho Neto - MA, pessoa jurídica de direito público, por intermédio da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Finanças obriga-se a:  
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a) emitir as respectivas Autorizações de Serviço;  

b) acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços;  

c) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a execução dos serviços, podendo 
recusar aqueles que não estejam de acordo com as especificações exigidas;  

d) notificar a CONTRATADA para a substituição dos serviços reprovados no recebimento provisório;  

e) notificar a CONTRATADA para a substituição dos serviços que apresentarem vícios redibitórios após 
a assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo;  

f) efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos, observando 
as normas administrativas e financeiras em vigor;  

g) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos serviços;  

h) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da 
CONTRATADA;  

i) propor a aplicação das sanções administrativas e demais cominações legais pelo descumprimento 
das obrigações assumidas pela CONTRATADA. 
. 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do Contrato a ser celebrado, serão aplicadas 
ao CONTRATADO que incorrer em inexecução total ou parcial da execução dos serviços as penalidades 
previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, aplicando-se ainda as seguintes sanções 
administrativas, garantida sempre a ampla defesa e o contraditório:  
11.1. Advertência;  
11.2. Multa moratória de 1% (um por cento) do valor global do Contrato, em caso de atraso de até 05 
(cinco) dias para a execução dos serviços a contar do prazo estipulado em cada ordem de serviço ou 
documento equivalente emitida, ou descumprimento de qualquer obrigação assumida.  
11.3. Multa moratória de 10% (dez por cento) do valor contratado, no caso de recusa injustificada para 
o recebimento da ordem de serviço.  
As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas nos casos de força maior, devidamente 
comprovado, a critério da administração. 

 
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO. 
 

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO: 
 

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII 
do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem 
prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;  
 
12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA 
o direito à prévia e ampla defesa. 
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12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa 
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES 
ASPECTOS, CONFORME O CASO: 
 

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
 
12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
 
12.4.3. Indenizações e multas. 

 
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES. 
 
13.1. É VEDADO À CONTRATADA: 

 
13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 
 
13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da 
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

 
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES. 
 
14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
14.2. A CONTRATADA é 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. 
 
14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
 
15.  CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS. 
 
15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei 
nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos 
administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código 
de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos. 

 
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO. 
 
16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário 
Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

 
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO. 
 

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Coelho Neto (MA) para dirimir os litígios que decorrerem da 
execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, 
§2º da Lei nº 8.666/93. 
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Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de 
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.  

 
 
 

Coelho Neto (MA), .......... de.......................................... de 20..... 
 
 
 

_________________________ 
Responsável legal da CONTRATANTE 

 
 

_________________________ 
Responsável legal da CONTRATADA 
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Informações gerais

Despacho
Após sanadas as pendências apontadas encaminho processo para nova analise.

Sergio Ricardo Viana Bastos 
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

Assinado eletronicamente por
Sergio Ricardo Viana Bastos 
Em 05/07/2022 às 17:09
Código de validação: 9c44b08c-264b-4cf9-a7cb-e68375ae5877
Token: EVEENXNB

Protocolo:
PT2022.07/CLHO-21063

Data de abertura:
05/07/2022 17:09:53

Data de transação:
05/07/2022 17:09:53

Situação:
Tramitado 

Assunto:
Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de arrecadação

Nome do emitente:
Sergio Ricardo Viana Bastos

Setor do emitente:
Secretaria Municipal de
Planejamento e Gestão

Nome do responsável:
Flavio Setton Sampaio de
Carvalho

Setor do responsável:
Assessoria Jurídica

Prazo:
11 Dias (Corridos)

Prazo final:
16/07/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
15/07/2022 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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Informações gerais

Despacho
Este protocolo foi bloqueado por estar atrasado. O desbloqueio é de responsabilidade do seu superiores.

Protocolo:
PT2022.07/CLHO-21063

Data de abertura:
05/07/2022 17:09:53

Data de transação:
16/07/2022 07:22:23

Situação:
Bloqueado por atraso 

Assunto:
Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de arrecadação

Nome do emitente:
Sergio Ricardo Viana Bastos

Setor do emitente:
Secretaria Municipal de
Planejamento e Gestão

Nome do responsável:
Flavio Setton Sampaio de
Carvalho

Setor do responsável:
Assessoria Jurídica

Prazo:
11 Dias (Corridos)

Prazo final:
16/07/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
15/07/2022 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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Informações gerais

Despacho
Este protocolo foi desbloqueado pelo(a) Senhor(a) Maurício Rocha das Chagas, de perfil Gestor Geral, conforme justificativa abaixo:

Para prosseguimento.

Assinado eletronicamente por
Maurício Rocha das Chagas
Em 19/07/2022 às 12:07
Código de validação: 2e93f26c-4191-4808-a3c5-2fe3bcfb9b87
Token: Z51QIVZJ

Protocolo:
PT2022.07/CLHO-21063

Data de abertura:
19/07/2022 12:07:25

Data de transação:
19/07/2022 12:07:25

Situação:
Desbloqueado por autorização 

Assunto:
Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de arrecadação

Nome do emitente:
Maurício Rocha das Chagas

Setor do emitente:
Não se aplica

Nome do responsável:
Sergio Ricardo Viana Bastos

Setor do responsável:
Secretaria Municipal de
Planejamento e Gestão

Prazo:
11 Dias (Úteis)

Prazo final:
04/08/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
03/08/2022 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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Informações gerais

Despacho
Após sanadas as pendências apontadas encaminho processo para nova analise.

Sergio Ricardo Viana Bastos 
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

Assinado eletronicamente por
Sergio Ricardo Viana Bastos 
Em 05/07/2022 às 17:09
Código de validação: 9c44b08c-264b-4cf9-a7cb-e68375ae5877
Token: EVEENXNB

Protocolo:
PT2022.07/CLHO-21063

Data de abertura:
19/07/2022 12:07:29

Data de transação:
19/07/2022 12:07:29

Situação:
Tramitado 

Assunto:
Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de arrecadação

Nome do emitente:
Sergio Ricardo Viana Bastos

Setor do emitente:
Secretaria Municipal de
Planejamento e Gestão

Nome do responsável:
Flavio Setton Sampaio de
Carvalho

Setor do responsável:
Assessoria Jurídica

Prazo:
11 Dias (Úteis)

Prazo final:
04/08/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
03/08/2022 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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Informações gerais

Despacho
Conforme solicitado, retorno os autos para adequação.

Flavio Setton Sampaio de Carvalho
Assessor Jurídico da Comissão de Contratação
Prt. 25/2022

Assinado eletronicamente por
Flavio Setton Sampaio de Carvalho
Em 19/07/2022 às 14:04
Código de validação: 41acb81d-c98e-4859-9a2b-a2c204d7e291
Token: 5N6JK0QX

Protocolo:
PT2022.07/CLHO-20889

Data de abertura:
19/07/2022 14:04:30

Data de transação:
19/07/2022 14:04:30

Situação:
Tramitado 

Assunto:
Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de arrecadação

Nome do emitente:
Flavio Setton Sampaio de
Carvalho

Setor do emitente:
Assessoria Jurídica

Nome do responsável:
Sergio Ricardo Viana Bastos

Setor do responsável:
Secretaria Municipal de
Planejamento e Gestão

Prazo:
11 Dias (Úteis)

Prazo final:
04/08/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
03/08/2022 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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Informações gerais

Despacho
SEGUE MINUTA COM ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA

Sergio Ricardo Viana Bastos 
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

Assinado eletronicamente por
Sergio Ricardo Viana Bastos 
Em 19/07/2022 às 16:46
Código de validação: a0e4ce6f-31fe-4ef5-a95f-3aa86304b2fe
Token: QQ4EDSEO

Protocolo:
PT2022.07/CLHO-20739

Data de abertura:
19/07/2022 16:46:27

Data de transação:
19/07/2022 16:46:27

Situação:
Tramitado 

Assunto:
ontratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de arrecadação

Nome do emitente:
Sergio Ricardo Viana Bastos

Setor do emitente:
Secretaria Municipal de
Planejamento e Gestão

Nome do responsável:
Flavio Setton Sampaio de
Carvalho

Setor do responsável:
Assessoria Jurídica

Prazo:
10 Dias (Úteis)

Prazo final:
03/08/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
03/08/2022 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado

PR2022.03/CLHO-02948 - Pág 32PR2022.03/CLHO-02948 - Pág 155



     SECRETARIA MUNICIPAL DE  
PLANEJAMENTO E GESTÃO 

 

MINUTA DE EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº ___/2022                                                                        
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2022.04/CLHO-02948 

 
 

O MUNICÍPIO DE COELHO NETO (MA), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO, TORNA PÚBLICO, PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, 
QUE A PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZARÁ LICITAÇÃO, NA MODALIDADE PREGÃO, NA FORMA 
ELETRÔNICA, COM CRITÉRIO DE JULGAMENTO MENOR PREÇO, NOS TERMOS DA LEI Nº 
10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DO DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019, DO 
DECRETO Nº 7.746, DE 05 DE JUNHO DE 2012, DO DECRETO N° 8.538, DE 06 DE OUTUBRO DE 
2015, APLICANDO-SE, SUBSIDIARIAMENTE, A LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E AS 
EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 E 147/2014, 
SUBSIDIARIAMENTE, PELA LEI Nº 8.666/93 E DEMAIS LEGISLAÇÃO, SOB AS CONDIÇÕES 
ESTABELECIDAS NESTE ATO CONVOCATÓRIO E ANEXOS. 
 
Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e 
monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica 
www.portaldecompraspublicas.com.br. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: 
coordenar o processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, 
apoiado pela sua equipe responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; 
verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de 
lances; verificar e julgar as condições de habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, 
encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do certame; 
conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruído a autoridade 
responsável pela adjudicação e propor a homologação. 
 

DATA DE ABERTURA 
DAS PROPOSTAS – 
SESSÃO PÚBLICA: 

___H:__M DO DIA ___/__/2022 (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 

LOCAL: www.portaldecompraspublicas.com.br 
 

MODO DE DISPUTA 
ABERTO E FECHADO 

 

 
 
1. DO OBJETO. 
 
1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de 

empresa especializada para implantação de sistema integrado de arrecadação e data center 
(servidor nuvem), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento e 
Gestão do Município de Coelho Neto – MA no exercício de 2022, conforme condições, quantidades 
e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 
1.2. A licitação será dividida em ITENS, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando-
se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse. 
 
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do ITEM, observadas as exigências 
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto.  
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2. DO CREDENCIAMENTO. 
 
2.1. O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS 
que permite a participação dos interessados na modalidade LICITATÓRIA PREGÃO, em sua FORMA 
ELETRÔNICA. 
 
2.2. O cadastro deverá ser feito no Portal de Compras Públicas, no sítio 
www.portaldecompraspublicas.com.br; 
 
2.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes 
a este Pregão. 
 
2.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão 
ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de 
acesso, ainda que por terceiros. 
 
2.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no PORTAL 
DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, 
devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 
incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 
 

2.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no 
momento da habilitação 

 
3. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO. 
 
3.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto 
desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS. 
 

3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para 
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o 
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 
 

3.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 
 

3.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação 
vigente; 
 
3.3.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 
 
3.3.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para 
receber citação e responder administrativa ou judicialmente; 
 
3.3.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de 1993; 

 
3.3.5.  Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução 
ou liquidação; 
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3.3.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 
 
3.3.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição 
(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 

 

3.4. Como condição para participação no pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo 
próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:  

 
3.4.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

 
3.4.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 
a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 
 
3.4.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de 
pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter 
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que 
microempresa, empresa de pequeno porte. 

 
3.4.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 
 
3.4.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada 
está em conformidade com as exigências editalícias; 
 
3.4.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores;  
 
3.4.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega 
menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos termos do artigo 
7°, XXXIII, da Constituição;  
 
3.4.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 
SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

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

3.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções 
previstas em lei e neste Edital. 
 
4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 
4.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente 
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar-
se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 
 
4.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá 
por meio de chave de acesso e senha. 
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4.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 
§ 1º da LC nº 123, de 2006. 
 
4.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 
 
4.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

 
4.6. Não será admitido documentos de habilitação enviados após a abertura da sessão pública; 
 
4.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 
julgamento da proposta. 
 
4.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente 
serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio 
de lances. 

 
5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA. 
 
5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 
seguintes campos: 
 

5.1.1. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente nacional; 
 

5.1.2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo 
de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número 
do registro ou inscrição do bem no órgão competente. 

    
5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada. 
 
5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação 
de serviços. 
 
5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação 
de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 
 
5.5. O prazo de validade que deverá constar na proposta, não será inferior a 60 (SESSENTA) DIAS, a 
contar da data de sua apresentação.  
 
5.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
contratações públicas, quando participarem de licitações públicas; 
 
6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES. 
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6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham 
vícios insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de 
Referência. 

6.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
6.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamento em tempo real por todos os participantes. 
6.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 
6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 
6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 

meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 
consignado no registro. 

6.5.1. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preambulo 
deste  edital. 

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

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

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

6.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte 
(20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob 
pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

6.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO 
E FECHADO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance 
final e fechado. 

6.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse 
prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 
transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o 
qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

6.12. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o 
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores 
àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso 
até o encerramento deste prazo. 

6.13. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os 
autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um 
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste 
prazo. 

6.14. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os 
lances segundo a ordem crescente de valores. 

6.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão 
ser desconsiderados pelo pregoeiro. 

6.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado primeiro. 

6.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

6.18. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 

PR2022.03/CLHO-02948 - Pág 160



     SECRETARIA MUNICIPAL DE  
PLANEJAMENTO E GESTÃO 

 

sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
6.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior 

a dez minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação 
expressa do Pregoeiro aos participantes do certame, publicada no Portal de Compras 
Públicas, http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serão divulgadas data e 
hora para a sua reabertura. E será reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas 
da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 
divulgação. 

6.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
6.21. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação 
automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema 
identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte 
participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for 
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o 
disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 
2015. 

6.22. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor 
lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

6.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última 
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no 
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação 
automática para tanto. 

6.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não 
se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa 
e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), 
na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no 
subitem anterior. 

6.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 
melhor oferta. 

6.26. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao 
produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as 
propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento. 

6.27. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 
seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e 
fechado. 

6.28. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 
previsto no Art. 3º, § 2º, da LEI Nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 
sucessivamente, aos serviços: 

6.28.1. Produzidos no país; 
6.28.2. Produzidos por empresas brasileiras; 
6.28.3. Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 
6.28.4. Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista 

em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que 
atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

6.29. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre 
as propostas empatadas. 
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6.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, 
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, 
para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das 
previstas neste Edital. 

6.30.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 

6.30.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) 
horas, envie a proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.  

6.31. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 
 

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 
7.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar 
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 
contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 
9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 
 
7.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço 
máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente 
inexequível. 
 

7.2.1.  Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade 
do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.  

 
7.3. 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; 
 
7.4. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de diligências, com 
vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser reiniciada mediante aviso 
prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de antecedência, e a ocorrência será registrada 
em ata; 

 
7.5.  Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 
 

7.6. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 
horário para a sua continuidade. 
 
7.7. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a 
negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 
 

7.7.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 
 
7.7.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
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7.8. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 
sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova 
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 
 
7.9. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 
licitante, observado o disposto neste Edital. 

  
8. DA HABILITAÇÃO. 
 
8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 
classificada em primeiro lugar, o pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de 
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a 
futura contratação, mediante a consulta aos documentos inseridos no portal de compras públicas, e 
ainda nos seguintes cadastros: 
 

8.1.1. Possuir Cadastro do Portal de Compras Públicas; 
 
8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o e o Cadastro Nacional de 
Empresas Punidas – CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/ ); 

 
8.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido 
pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php ). 

 
8.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0 
 
8.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas 
ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o 
Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

 
8.1.5.1. 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. 
 
8.1.5.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de 
prestação de serviços similares, dentre outros. 
 
8.1.5.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

 
8.1.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 
condição de participação. 
 
8.1.7. 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. 
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8.2.  Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio 
do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e 
trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica. 
 

8.2.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do PORTAL DE 
COMPRAS PUBLICAS, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

 
8.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá-
los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 
 
8.4. 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. 
 

8.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos, bem como documentos com endereços divergentes.  
 
8.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante 
for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela 
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 
 

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

8.7. Ressalvado o disposto no item 5, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a 
documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

 
8.8. HABILITAÇÃO JURÍDICA:  
 

8.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 
cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 
 
8.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 
 
8.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: 
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 
 
8.8.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro 
onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 
 

8.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 
 

PR2022.03/CLHO-02948 - Pág 164

http://www.portaldoempreendedor.gov.br/


     SECRETARIA MUNICIPAL DE  
PLANEJAMENTO E GESTÃO 

 

8.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia 
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 
 
8.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 
autorização; 
 
8.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva; 

 
8.9. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 
 

8.9.1. CNPJ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 
Pessoas Físicas, conforme o caso; 
 

8.9.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao 
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 

 
8.9.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa 
da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos 
da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da 
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 
 

8.9.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 
 

8.9.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 
 

8.9.6. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa conjunta junto 
aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada; 
 
8.9.7. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto aos 
Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada; 

 
8.9.8.  Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de 
pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

 

8.10. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. 
 

8.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) 
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão; 
 
8.10.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
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substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

 
8.10.2.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de 
existência da sociedade; 
 
8.10.2.2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto 
social. 
 
8.10.2.3. 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; 
 

8.10.3. Os índices que comprovam a boa situação financeira da empresa, serão calculados e 
apresentados pelo Licitante, devidamente confirmados pelo responsável por sua contabilidade, 
mediante sua assinatura e a indicação do seu nome e do número de registro no Conselho Regional 
de Contabilidade. 
 
8.10.4. A comprovação da situação financeira da empresa, que trata o item anterior, será constatada 
mediante a análise dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente 
(LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas: 

 

LG = 
Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

SG = 
Ativo Total 

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 
 

LC = 
Ativo Circulante 

Passivo Circulante 
 

8.10.5. 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, 
considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo 
ou o patrimônio líquido mínimo de  10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item 
pertinente.  

 
8.11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 
 

9.11.1 Comprovação para o serviço, objeto do presente edital, estando de acordo com as 

características, quantidades e prazos compatíveis. A comprovação deverá ser feita por meio de 

atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, competentes para tanto.  

 
8.12. 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. 
 

8.12.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 
habilitação. 
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8.13. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após 
a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, 
a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 
justificativa. 
 
8.14. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação 
dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra 
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na 
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização.  
 
8.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 
 
8.16. 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. 
 
8.17. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 
inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos 
artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da 
proposta subsequente. 

 
8.18. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado 
vencedor. 

 
9. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA. 
 
9.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) 
horas a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 
 

9.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas 
ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu 
representante legal. 
 
9.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 
pagamento. 

 
9.2. O licitante deverá ainda enviar sua proposta atendendo os seguintes campos: 
 

9.2.1. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente nacional; 
 

9.2.2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo 
de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número 
do registro ou inscrição do bem no órgão competente. 

 
9.2.3. Declaração de compromisso de execução dentro do município de Coelho Neto (MA), no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da emissão da Ordem de Serviço, sem custos adicionais e 
independentes da quantidade. 
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9.2.4. O prazo de validade que deverá constar na proposta, não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 
contar da data de sua apresentação.  

 
9.3. 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. 
 

9.3.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

 
9.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e 
o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 
 

9.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; 
no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão 
estes últimos. 

 
9.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, 
sob pena de desclassificação. 
 
9.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de 
outro licitante. 
 
9.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares 
estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
9.8. Deverá integrar a proposta de preços os seguintes documentos: 
 
10. DOS RECURSOS. 
 
10.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo 
de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma 
motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo 
próprio do sistema. 
 
10.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 
 

10.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 
condições de admissibilidade do recurso. 
 
10.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 
decadência desse direito. 
 
10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dia úteis para 
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados 
para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dia 
úteis, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
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10.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.  
 
10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 
constante neste Edital. 

 
11. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA. 
 
11.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 
 

11.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização 
da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que 
serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

 
11.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a 
regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, 
serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.  

 
11.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 
 

11.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), ou e-mail, ou de acordo com a 
fase do procedimento licitatório. 

 
11.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no CADASTRO DO 
PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados 
cadastrais atualizados. 

 
12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO. 
 
12.1. 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. 
 
12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório.  

 

13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO. 
 
13.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 
 
14. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE. 
 
14.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de 
Contrato ou emitido instrumento equivalente. 
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14.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, 
para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de 
Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas neste Edital. Este prazo será de 24 (vinte e quatro) horas quando solicitado 
a assinatura eletrônica certificada. 

 
14.2.1. Os prazos previstos no subitem anterior poderão ser prorrogados, por igual período, por 
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

 
14.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, 
implica no reconhecimento de que: 
 

14.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali 
estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 
 
14.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos; 
 
14.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 
78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da 
mesma Lei. 

 
14.4. O prazo de vigência da contratação se encerra no final do exercício financeiro da assinatura do 
mesmo e poderá ser prorrogado conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de referência.  
 
14.5. Previamente à contratação a Administração realizará consultas para identificar possível 
suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de 
contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no 
art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, 
de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN. 
 
14.6. Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação 
consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 

 
14.6.1. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o 
cadastro no prazo de até 02 (dois) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no 
edital e anexos. 

 
14.7. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das 
condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a 
vigência do contrato ou da ata de registro de preços. 
 
14.8. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas 
no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo 
da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar 
outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para 
habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, 
assinar o contrato ou a ata de registro de preços. 
 
15. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL. 
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15.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo 
de Referência, anexo a este Edital. 

 
16. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO. 
 
16.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de 
Referência. 

 
17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA. 
 
17.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência.  
 
18. DO PAGAMENTO. 

  
18.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este 
Edital. 

 

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
19.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário 
que: 
 

19.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 
convocado dentro do prazo de validade da proposta; 
19.1.2. Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 
 
19.1.3. Apresentar documentação falsa; 
 

19.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
 
19.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
 
19.1.6. Não mantiver a proposta; 
 
19.1.7. Cometer fraude fiscal; 
 
19.1.8. Comportar-se de modo inidôneo; 

 
21.2. O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame sujeitará a 
empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o 
limite de 10% (dez por cento), conforme determina o art. Nº 86, da Lei Nº 8666/93. 

 
21.2.1. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a 
Prefeitura Municipal de Coelho Neto (MA), e poderá cumular com as demais sanções 
administrativas, inclusive com as multas previstas. 

 
21.3. A inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, 
as seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo Nº 87, da Lei Nº 8.666/93: 
 
a) Advertência por escrito; 
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b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento) sobre 
o valor total do contrato; 
 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura 

Municipal de Coelho Neto (MA), por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de 
inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração da Prefeitura Municipal de Coelho 
Neto (MA), será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade 05 (cinco) anos; 

 
d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. Nº 87 da Lei Nº 8.666/93, c/c art. Nº 7º da 
Lei Nº 10.520/02 e art. Nº 14 do Decreto Nº 3.555/00. 
 
21.4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo 
devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo. 
 
21.5. Serão publicadas no Diário Oficial dos Municípios - http://www.diarioficialdosmunicipios.org/ -, as 
sanções administrativas previstas no ITEM 17.2, c, d, deste edital, inclusive a reabilitação perante a 
Administração Pública. 
 
21.6. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, 
por seus fornecedores e subcontratados, se admitida à subcontratação, o mais alto padrão de ética 
durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 
 

21.6.1. PARA OS PROPÓSITOS DESTA CLÁUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTES PRÁTICAS: 
 
a) PRÁTICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na 
execução do contrato; 
 
b) PRÁTICA FRAUDULENTA: A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o 
processo de licitação ou de execução do contrato; 
 
c) PRÁTICA CONLUIADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, 
com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer 
preços em níveis artificiais e não-competitivos;  
 
d) PRÁTICA COERCITIVA: Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às 
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar 
a execução do contrato.  
 
e) PRÁTICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer 
declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir 
materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; atos cuja intenção seja impedir 
materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção.  

 
20. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA. 
 
20.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da 
proposta do licitante mais bem classificado. 
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20.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame 
em relação ao licitante melhor classificado. 
 
20.3. 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. 
 
20.4. 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 nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/2013. 
 
21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO. 
 
21.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar este Edital. 
 
21.2. A impugnação deverá ser realizada exclusivamente por forma eletrônica no sistema 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 
 
21.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, 
decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (DOIS) dias úteis contados da data de recebimento da 
impugnação. 
 
21.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do certame. 
 
21.5. . Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anterior à data designada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, em campo próprio do Sistema Portal de Compras 
Públicas no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. 
 
21.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (DOIS) dias úteis, 
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 
elaboração do edital e dos anexos. 
 
21.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame, 
salvo quando se amoldarem ao art. 21 parágrafo 4º, da Lei 8.666/93. 
 

21.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 
pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

 
21.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 
participantes e a administração. 
 
21.9. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de 
ordem geral, serão cadastradas no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de 
responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento. 
 
21.10. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso 
de empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado 
no processo para responder pela proponente. 
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21.11. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa 
designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme 
o caso, 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 para 
impugnar o Edital). 
 
22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS. 
 
22.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
22.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 
contrário, pelo Pregoeiro. 
22.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário 
de Brasília – DF. 
22.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 
habilitação e classificação. 
22.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
22.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
22.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 

22.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Administração. 
 
22.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse 
público. 
22.10. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

22.10.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele 
contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso 
tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das 
demais sanções cabíveis. 
 

22.11. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 

22.12. A PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO (MA), poderá revogar este Pregão por razões 
de interesse público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou 
anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação 
do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório. 

22.12.1. A anulação do pregão induz à do contrato. 
 

24.12.2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar. 
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22.13. É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada 
a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de 
documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação. 
22.14. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: 

www.portaldecompraspublicas.com.br, no e-mail: cpl.coelhoneto.ma@gmail.com, e também 
poderão ser lidos e/ou obtidos na Sala de Reuniões com a Equipe de Pregão, no Endereço Praça 
Getúlio Vargas, S/N, Centro, na Cidade de Coelho Neto - MA, nos dias úteis, no horário das 08:00 
às 14:00, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão 
com vista franqueada aos interessados. 

22.15. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:  
 
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA; 
 
ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO; 
 

 
COELHO NETO (MA), EM 19 DE JULHO DE 2022. 

 
 
 

Sergio Ricardo Viana Bastos 
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão 
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. OBJETO: Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de 

arrecadação e data center (servidor nuvem), para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Planejamento e Gestão do Município de Coelho Neto – MA no exercício de 2022. 
 

1.1. O presente Termo de Referência visa detalhar os serviços necessários para atender as 
demandas desta Secretaria. 

 
2. JUSTIFICATIVA  

2.1.  A solicitação da Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado 

de arrecadação e data center (servidor nuvem, local que processa e armazena os servidores, 

acumulando os dados dentro dos sistemas gerados na instituição), para que o município desenvolva 

todas o serviços atinentes à área de tributação   atender as necessidades da Secretaria Municipal 

de Planejamento e Gestão do Município de Coelho Neto – MA no exercício de 2022, com as 

seguintes especificações mínimas: 

1- Controle dos Impostos Predial, Territorial e Taxas de Serviços Urbanos, com cadastro de todos 

os imóveis edificados e não edificados para lançamento; 

2- Gravação do histórico das alterações cadastrais; 

3-  Impressão de relatórios gerenciais, guias de recolhimento, certidões e gráficos para análise; 

4-  Controle das empresas, autônomos, ambulantes, notas fiscais e das declarações de serviços de 

Tomadores e Prestadores, com cruzamento de informações para facilitar a fiscalização; 

5- Cadastro de propriedades rurais; 

6- Emissão de guias de recolhimento referentes a conservação de estradas, de acordo com o índice 

de utilização de cada propriedade e escoamento de produção; 

7- Controle de todos os tipos de receitas, (chamadas receitas diversas); 

8- Sistema de definição de valores flexível com fórmulas de cálculos e controle de infrações; 

9- Controle de dívidas, pagamentos, parcelamentos e pré-parcelamentos; 

10 - Emissão de diversos relatórios gerenciais, balancetes e gráficos; 

11 - Controle da dívida ativa; 

12 - Permitir a integração entre a prefeitura e a rede bancária ou qualquer outra rede de 

recebimentos; 

13 - Controle de contratos de débito automático com essas instituições; 

14 - Integração de todos os módulos do sistema, permitindo um acesso rápido a todas as 

informações e serviços relacionados ao atendimento e emissão de relatórios; 

 15 - Controle dos recebimentos, efetuando a baixa dos mesmos em tempo real no financeiro; 
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16- Emissão de certidões.  

 
3. FUNDAMENTO LEGAL  
3.1. O procedimento licitatório a ser adotado obedecerá, integralmente, ao que estabelece a Lei Federal 
nº 8.666, de 21.06.1993 e suas alterações e Lei Federal nº 10.520/2002 e todas as demais normas e 
legislações vigentes e aplicáveis ao presente termo.  
 
4. ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DOS SERVIÇOS E DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA 
 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
V. UNIT V. TOTAL LEI 

123/2006 

 01 
Sistema integrado de 
arrecadação 

MÊS 12 
 R$   

1.425,00  
 R$         

17.100,00  
EXCLUSIVO 

02 Data Center (servidor nuvem) MÊS 12 
 R$     

820,00  
 R$           

9.840,00  
EXCLUSIVO 

 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 

própria, prevista no orçamento da Prefeitura Municipal de Coelho Neto (MA), para o exercício 

de 2022: 

4.1.2 - 0601 Sec.Mun de Adm,,planej.finanças.semapf 04 129 0080 2.126 Man. do Departamento de 
Tributos Municip e Fiscalização 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000 Recursos 
não vinculados de Impostos natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro 
 
5. DO QUANTITATIVO  
5.1. As quantidades previstas na tabela acima são estimativas máximas para o período de validade do 
Contrato, reservando-se que a Secretaria municipal, no direito de adquirir em cada item o quantitativo 
que julgar necessário, podendo ser parcial, integral ou até mesmo abster-se de adquirir quaisquer itens 
especificados. 
 
6. DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS 
6.1. Durante a vigência do contrato, os preços contratados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas 
hipóteses, devidamente comprovadas na ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do 
art. 65 da Lei nº. 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado;  
6.2. O preço contratado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles praticados no 
mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços registrados; 
6.3. Quando o preço inicialmente contratado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado a CONTRATANTE convocará o CONTRATADO, visando à negociação para 
redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;  
6.4. Frustrada a negociação, o CONTRATADO será liberado do compromisso assumido; 
6.5. Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº. 
8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar rescindir o Contrato e iniciar 
outro processo licitatório. 
 
7. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO  
7.1. O Contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, entrando em vigor na data da assinatura do ajuste. 
 
8. REQUISITOS COMUNS A TODOS OS SERVIÇOS 
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8.1. Os serviços ofertados não poderão ter sido descontinuados pelo CONTRATADO, ou seja, deverão 
estar em linha de produção. 
 
9. DA SOLICITAÇÃO, DO LOCAL E DO PRAZO DE EXECUÇÃO. 
9.1. Os serviços deverão ser executados conforme as necessidades da secretaria, mediante emissão 
da ordem de serviço; 
9.2. Os serviços deverão ser executados nos locais indicados nas ordens de serviço emitidas pela 
Secretaria; 
9.3. O prazo máximo para execução será de até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do 
recebimento da ordem de serviço. 
 
10. DO RECEBIMENTO 
10.1. O recebimento do objeto contratual observará o seguinte procedimento: 
10.1.1. Recebimento provisório, lavrado na data de execução dos serviços e do respectivo faturamento, 
de acordo com o disposto no art. 73, II, alínea “a”, da Lei n.º 8.666/1993, não implicando em 
reconhecimento da regularidade da execução dos serviços, nem do respectivo faturamento. 
10.1.1.1. O recebimento provisório consiste na identificação e conferência dos serviços, com ênfase na 
integridade física, quantitativa e qualitativa. 
10.1.2. Recebimento definitivo, lavrado em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento provisório, de 
acordo com o disposto no art. 73, II, alínea “b”, da Lei n.º 8.666/1993, compreendendo a aceitação do 
bem/serviço, segundo a quantidade, qualidade, características físicas e especificações técnicas 
contratadas. 
10.1.2.1. O recebimento definitivo consiste na verificação do atendimento dos serviços aos termos e 
condições do termo de referência, Contrato e seus anexos, inclusive a proposta comercial da 
Contratada. 
 
11. DO PAGAMENTO  
11.1 O pagamento será efetuado referente ao serviço, após a comprovação de que a empresa 
CONTRATADA está em dia com as obrigações perante o Sistema de Seguridade Social, mediante a 
apresentação das Certidões Negativas de Débitos com a Previdência Social e o FGTS, no prazo não 
superior a 30 (trinta) dias, e CNDT (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas) contados da entrega da 
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE FORNECIMENTO, EMITIDA CONFORME PROTOCOLO N° 
085/2010 APROVADO PELO CONFAZ-CONSELHO NACIONAL DE POLITICA FAZENDARIA, 
OBRIGATORIAMENTE ACOMPANHADA DO DANFE (DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL 
ELETRONICA), devidamente atestada pelo setor competente. Será verificada também sua regularidade 
com os Tributos Federais, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta 
Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União. 
11.2. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste termo, 
em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação 
das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes. 
11.3. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado caso o mesmo se encontre em situação irregular 
perante a Previdência Social, o Fundo de Garantia Sobre Tempo de Serviço (FGTS) e os Tributos 
Federais, conforme item 14.1. 
11.4. As Notas Fiscais/fatura deverão vir acompanhadas da respectiva ordem de serviço. 
11.5. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA. 
 
12 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
12.1 Dentre outras atribuições decorrentes da celebração deste Contrato Administrativo para execução 
dos serviços, a Contratada se obriga a:  
a) executar os serviços no prazo estabelecido no Termo de Referência, contados a partir do recebimento 
da respectiva Autorização de Serviço expedida pelo CONTRATANTE, conforme especificações técnicas 
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estabelecidas Ato convocatório e em sua Proposta de Preços, observadas as respectivas quantidades, 
qualidade e preços;  
b) substituir os serviços reprovados no recebimento provisório, por estarem em desacordo com as 
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência ou com a Proposta de Preços, no prazo de 
até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da respectiva Notificação; 
c) substituir os serviços em que se verificarem vícios redibitórios após a assinatura do ateste que 
formalizar o recebimento definitivo, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da constatação 
do vicio e às suas expensas, a critério da CONTRATANTE;  
d) não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do Contrato;  
e) identificar seu pessoal nos atendimentos de execução dos serviços;  
f) designar preposto para resolver todos os assuntos relativos à execução deste Contrato, indicando 
seus endereços físico e eletrônico (e-mail), telefone, celular e fac-símiles;  
g) comunicar imediatamente qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados 
bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes;  
h) responsabilizar-se pela qualidade dos serviços executados, sob pena de responder pelos danos 
causados à Administração ou a terceiros;  
i) responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessária à execução 
deste Contrato, como única e exclusiva empregadora;  
j) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em serviço, por tudo 
quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem;  
k) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo quando da prestação dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;  
l) manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas. 
 
13. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  
13.1. O Município de Coelho Neto - MA, pessoa jurídica de direito público, por intermédio da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Finanças obriga-se a:  
a) emitir as respectivas Autorizações de Serviço;  
b) acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços;  
c) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a execução dos serviços, podendo 
recusar aqueles que não estejam de acordo com as especificações exigidas;  
d) notificar a CONTRATADA para a substituição dos serviços reprovados no recebimento provisório;  
e) notificar a CONTRATADA para a substituição dos serviços que apresentarem vícios redibitórios após 
a assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo;  
f) efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos, observando 
as normas administrativas e financeiras em vigor;  
g) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos serviços;  
h) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da 
CONTRATADA;  
i) propor a aplicação das sanções administrativas e demais cominações legais pelo descumprimento 
das obrigações assumidas pela CONTRATADA. 
 
14. DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 
14.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do Contrato a ser celebrado, serão 
aplicadas ao CONTRATADO que incorrer em inexecução total ou parcial da execução dos serviços as 
penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, aplicando-se ainda as seguintes sanções 
administrativas, garantida sempre a ampla defesa e o contraditório:  
14. 1.1. Advertência;  
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14.1.2. Multa moratória de 1% (um por cento) do valor global do Contrato, em caso de atraso de até 05 
(cinco) dias para a execução dos serviços a contar do prazo estipulado em cada ordem de serviço ou 
documento equivalente emitida, ou descumprimento de qualquer obrigação assumida.  
14.1.3. Multa moratória de 10% (dez por cento) do valor contratado, no caso de recusa injustificada para 
o recebimento da ordem de serviço.  
14.2. As sanções administrativas previstas no Termo de Referência são independentes entre si, 
podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas legais cabíveis, 
garantida a prévia defesa;  
14.3. As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas nos casos de força maior, devidamente 
comprovado, a critério da administração; 
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ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ___/20__ 

 
 

TERMO DE CONTRATO Nº ......../...., QUE FAZEM ENTRE SI 
O(A).......................................................... E A EMPRESA 
.............................................................   

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ............................... por intermédio do(a) .................................... 
(órgão) contratante),  com sede no(a) ....................................................., na cidade de 
...................................... /Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob o nº ................................, neste ato 
representado(a) pelo Secretário(a), Sr.........................., portador(a) da Carteira de Identidade nº 
................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................, doravante denominada 
CONTRATANTE, e o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................, 
sediado(a) na ..................................., em ............................. doravante designada CONTRATADA, neste 
ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº ................., 
expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................., tendo em vista o que consta no Processo nº 
.............................. e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do 
Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente 
do Pregão nº ........../20....,,  mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 
 
1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO. 
 
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a ..............................., conforme especificações e 
quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital. 
 
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta 
vencedora, independentemente de transcrição. 
 
1.3. Discriminação do objeto: 

 

EMPRESA:  

CNPJ:  

ENDEREÇO:  

REPRESENTANTE:  

E-MAIL:                                                                                                                    TEL.: (   ) 

ITENS DESCRIÇÃO QUANT. UNID. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

      

VALOR TOTAL:   

  
2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA. 
 
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início 
na data de ____/____/______ e encerramento em ____/____/______, prorrogável na forma do art. 57, 
§1º, da Lei nº 8.666, de 1993. 
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3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO. 
 
3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............ (...............). 

 
3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto da contratação. 

 
4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. 
 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, 
prevista no orçamento do Município, para o exercício de 20...., na classificação abaixo: 
 
Gestão/Unidade:   
Fonte:  
Programa de Trabalho:   
Elemento de Despesa:   
5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO. 
 

O pagamento será efetuado referente ao serviço, após a comprovação de que a empresa 
CONTRATADA está em dia com as obrigações perante o Sistema de Seguridade Social, mediante a 
apresentação das Certidões Negativas de Débitos com a Previdência Social e o FGTS, no prazo não 
superior a 30 (trinta) dias, e CNDT (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas) contados da entrega da 
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE FORNECIMENTO, EMITIDA CONFORME PROTOCOLO N° 
085/2010 APROVADO PELO CONFAZ-CONSELHO NACIONAL DE POLITICA FAZENDARIA, 
OBRIGATORIAMENTE ACOMPANHADA DO DANFE (DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL 
ELETRONICA), devidamente atestada pelo setor competente. Será verificada também sua regularidade 
com os Tributos Federais, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta 
Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União, Certidão 
Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições 
Federais e Dívida Ativa do Estado, Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com 
efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa do Município, FGTS e CNDT . 

11.2. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste termo, 
em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação 
das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes. 

11.3. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado caso o mesmo se encontre em situação irregular 
com os Tributos Federais, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta 
Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União, Certidão 
Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições 
Federais e Dívida Ativa do Estado, Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com 
efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa do Município, FGTS e CNDT. 

11.4. As Notas Fiscais/fatura deverão vir acompanhadas da respectiva ordem de serviço. 

11.5. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA. 
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6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE. 
 
Durante a vigência do contrato, os preços contratados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, 
devidamente comprovadas na ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 
nº. 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado;  
6.2. O preço contratado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles praticados no 
mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços registrados; 
6.3. Quando o preço inicialmente contratado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado a CONTRATANTE convocará o CONTRATADO, visando à negociação para 
redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado;  
6.4. Frustrada a negociação, o CONTRATADO será liberado do compromisso assumido; 
6.1.  Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº. 
8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar rescindir o Contrato e iniciar 
outro processo licitatório. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO. 
 
7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 
 
8. CLÁUSULA OITAVA - EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO. 
 
8.1. DA SOLICITAÇÃO, DO LOCAL E DO PRAZO DE EXECUÇÃO. 

8.1.1. Os serviços deverão ser executados conforme as necessidades da secretaria, mediante emissão 
da ordem de serviço; 
8.1.2.  Os serviços deverão ser executados nos locais indicados nas ordens de serviço emitidas pela 
Secretaria; 
8.1.3O prazo máximo para execução será de até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do 
recebimento da ordem de serviço. 
 
8.2 DO RECEBIMENTO 
8.2.1. O recebimento do objeto contratual observará o seguinte procedimento: 
8.2.2. Recebimento provisório, lavrado na data de execução dos serviços e do respectivo faturamento, 
de acordo com o disposto no art. 73, II, alínea “a”, da Lei n.º 8.666/1993, não implicando em 
reconhecimento da regularidade da execução dos serviços, nem do respectivo faturamento. 
8.2.3. O recebimento provisório consiste na identificação e conferência dos serviços, com ênfase na 
integridade física, quantitativa e qualitativa. 
8.2.4. Recebimento definitivo, lavrado em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento provisório, de 
acordo com o disposto no art. 73, II, alínea “b”, da Lei n.º 8.666/1993, compreendendo a aceitação do 
bem/serviço, segundo a quantidade, qualidade, características físicas e especificações técnicas 
contratadas. 
8.2.5. O recebimento definitivo consiste na verificação do atendimento dos serviços aos termos e 
condições do termo de referência, Contrato e seus anexos, inclusive a proposta comercial da 
Contratada. 
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9. CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO. 

CONTRATANTE fiscalizará a entrega dos produtos e verificará cumprimento das especificações 
solicitadas; 

 A fiscalização pela CONTRATANTE não desobriga a CONTRATADA de sua responsabilidade 
quanto à perfeita execução do objeto deste instrumento.  
A ausência de comunicação por parte da CONTRATANTE, referente a irregularidades ou falhas, não 
exime a CONTRATADA das responsabilidades determinadas 
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10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA. 
10.1 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1.2 Dentre outras atribuições decorrentes da celebração deste Contrato Administrativo para 
execução dos serviços, a Contratada se obriga a:  

a) executar os serviços no prazo estabelecido no Termo de Referência, contados a partir do recebimento 
da respectiva Autorização de Serviço expedida pelo CONTRATANTE, conforme especificações técnicas 
estabelecidas Ato convocatório e em sua Proposta de Preços, observadas as respectivas quantidades, 
qualidade e preços;  

b) substituir os serviços reprovados no recebimento provisório, por estarem em desacordo com as 
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência ou com a Proposta de Preços, no prazo de 
até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da respectiva Notificação; 

c) substituir os serviços em que se verificarem vícios redibitórios após a assinatura do ateste que 
formalizar o recebimento definitivo, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da constatação 
do vicio e às suas expensas, a critério da CONTRATANTE;  

d) não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do Contrato;  

e) identificar seu pessoal nos atendimentos de execução dos serviços;  

f) designar preposto para resolver todos os assuntos relativos à execução deste Contrato, indicando 
seus endereços físico e eletrônico (e-mail), telefone, celular e fac-símiles;  

g) comunicar imediatamente qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados 
bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes;  

h) responsabilizar-se pela qualidade dos serviços executados, sob pena de responder pelos danos 
causados à Administração ou a terceiros;  

i) responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessária à execução 
deste Contrato, como única e exclusiva empregadora;  

j) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em serviço, por tudo 
quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem;  

k) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo quando da prestação dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE;  

l) manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas. 

 

10.2. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE  

10.2.1. O Município de Coelho Neto - MA, pessoa jurídica de direito público, por intermédio da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Finanças obriga-se a:  
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a) emitir as respectivas Autorizações de Serviço;  

b) acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços;  

c) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a execução dos serviços, podendo 
recusar aqueles que não estejam de acordo com as especificações exigidas;  

d) notificar a CONTRATADA para a substituição dos serviços reprovados no recebimento provisório;  

e) notificar a CONTRATADA para a substituição dos serviços que apresentarem vícios redibitórios após 
a assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo;  

f) efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos, observando 
as normas administrativas e financeiras em vigor;  

g) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos serviços;  

h) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da 
CONTRATADA;  

i) propor a aplicação das sanções administrativas e demais cominações legais pelo descumprimento 
das obrigações assumidas pela CONTRATADA. 
. 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 
 
Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do Contrato a ser celebrado, serão aplicadas 
ao CONTRATADO que incorrer em inexecução total ou parcial da execução dos serviços as penalidades 
previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, aplicando-se ainda as seguintes sanções 
administrativas, garantida sempre a ampla defesa e o contraditório:  
11.1. Advertência;  
11.2. Multa moratória de 1% (um por cento) do valor global do Contrato, em caso de atraso de até 05 
(cinco) dias para a execução dos serviços a contar do prazo estipulado em cada ordem de serviço ou 
documento equivalente emitida, ou descumprimento de qualquer obrigação assumida.  
11.3. Multa moratória de 10% (dez por cento) do valor contratado, no caso de recusa injustificada para 
o recebimento da ordem de serviço.  
As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas nos casos de força maior, devidamente 
comprovado, a critério da administração. 

 
12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO. 
 

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO: 
 

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII 
do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem 
prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital;  
 
12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA 
o direito à prévia e ampla defesa. 
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12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa 
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES 
ASPECTOS, CONFORME O CASO: 
 

12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 
 
12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 
 
12.4.3. Indenizações e multas. 

 
13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES. 
 
13.1. É VEDADO À CONTRATADA: 

 
13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 
 
13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da 
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

 
14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES. 
 
14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
14.2. A CONTRATADA é 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. 
 
14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 
 
15.  CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS. 
 
15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei 
nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos 
administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código 
de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos. 

 
16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO. 
 
16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário 
Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

 
17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO. 
 

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Coelho Neto (MA) para dirimir os litígios que decorrerem da 
execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, 
§2º da Lei nº 8.666/93. 
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Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de 
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.  

 
 
 

Coelho Neto (MA), .......... de.......................................... de 20..... 
 
 
 

_________________________ 
Responsável legal da CONTRATANTE 

 
 

_________________________ 
Responsável legal da CONTRATADA 
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PARECER JURÍDICO

 

PROC Nº PR2022.03/CLHO-02948

PARECER JURÍDICO Nº 101/2022

SOLICITANTE:  SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

ASSUNTO: ANÁLISE DE REGULARIDADE DE MINUTA DE EDITAL  

01.                    RELATÓRIO 

Cuida-se de Manifestação Jurídica, baseada no art. 38, parágrafo único, da Lei n. 8.666/1993, acerca de minuta de
instrumento convocatório de licitação - pregão eletrônico - que visa a contratação de empresa especializada para
implantação de sistema integrado de arrecadação e data center (servidor nuvem), para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão do Município de Coelho Neto – MA. 

Constam dos autos, no que interessa à análise:

Minuta de Edital;

Anexo I - Termo de referência;

Anexo II – Minuta de contrato . 

02.   PROFUNDIDADE DA ANÁLISE JURÍDICA E LIMITES DESTE OPINATIVO  

A incumbência confiada à Assessoria Jurídica da Comissão de Contratação, no tocante ao exercício exclusivo das
atividades de consultoria e assessoramento jurídicos, reclama um constante aprimoramento intelectual que deve se refletir
no teor das manifestações jurídicas emanadas e, o que é mais importante, conjugar-se aos mesmos esforços
empreendidos pelos gestores consulentes para, em afinada sintonia, garantir a lisura dos atos administrativos e dos

Protocolo:
PT2022.07/CLHO-20744

Data de abertura:
19/07/2022 16:58:22

Data de transação:
19/07/2022 16:58:22

Situação:
Tramitado 

Assunto:
Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de arrecadação

Nome do emitente:
Flavio Setton Sampaio de
Carvalho

Setor do emitente:
Assessoria Jurídica

Nome do responsável:
Fernanda Pereira de Sousa

Setor do responsável:
Controladoria Geral do Município
- CGM

Prazo:
11 Dias (Corridos)

Prazo final:
31/07/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
30/07/2022 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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negócios jurídicos que se pretende celebrar.
 
Veja-se que o Tribunal de Contas da União recentemente reiterou que o trabalho dos órgãos jurídicos não pode se

pautar em meras manifestações pró-forma, genéricas e demasiadamente sucintas. Trata-se do Acórdão n. 1.485, órgão
julgador: Plenário, Relator o Ministro Augusto Sherman, Sessão de 26 jun. 2019. Eis o que a Corte assentou no
dispositivo do acórdão:

Acórdão:
[...]
9.3.2. os pareceres jurídicos que suportam os procedimentos licitatórios e as contratações

devem conter análise quanto à legalidade das cláusulas das minutas do edital e do contrato, com
abrangência suficiente, evidenciando a avaliação integral dos documentos submetidos a exame,
conforme parágrafo único do art. 38 da Lei 8.666/1993 e Acórdão 748/2011 e 1.944/2014 – ambos
TCU - Plenário; 

Para tanto, imprescindível que a análise jurídica atinja todos os meandros da consulta ou pedido de
assessoramento que lhe é dirigido, o fazendo com a profundidade e extensão suficientemente necessários, não
descurando  de dar maior ênfase aos aspectos relacionados à juridicidade não só de cláusulas, minutas e fase prévia de
planejamento e instrução, como também tecer indicativos de aperfeiçoamento, quando couber.

 
Nessa toada, convém antes demarcar que o parecer não se dedica a analisar quaisquer outros aspectos relativos

ao mérito do ato administrativo pretendido.
 
Desse modo, tais pareceres, ainda que incursionem   minuciosamente   cláusulas   e   peças instrutórias,

restringem-se ao exame dos fatos e da sua conformidade ao Direito que se lhes aplica, deixando de apreciar aspectos de
conveniência e oportunidade como condicionantes de juridicidade. 

Antes de se adentrar ao mérito do presente parecer é de ser verificado que a condução da análise técnico jurídica é
vinculada à atividade prevista legalmente da função da advocacia, em especial conforme disposto na Lei Federal n.
8.906/94, que estabelece o Estatuto da Advocacia e da OAB. 

Nesta forma, para confecção do presente instrumento, é de ser observada a isenção do profissional e o seu caráter
opinativo (Art. 2o, § 3o da Lei referida), corroborado este entendimento pela liberdade administrativa do responsável, gestor,
já que este poderá ou não seguir a opinião técnica segundo sua conveniência e finalidade. Reitera-se a liberdade de
opinião do profissional, conforme o entendimento jurisprudencial que segue, assim como a desvinculação do profissional à
opinião, cabendo ao gestor sua vinculação ou não, conforme sua conveniência. 

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ADVOGADO PARECERISTA. SUPOSTO CRIME
EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. ART. 89, CAPUT, DA LEI 8.666/93. PLEITO DE
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA D EINDICAÇÃO DO
DOLO NA CONDUTA DO CAUSÍDICO. ORDEM QUE DEVE SER CONCEDIDA. 1. Não se
pode deixar de considerar que sendo o ato do parecerista um ato opinativo, a manifestação jurídica
não se constitui como ato administrativo em si, podendo apenas ser usada como elemento de
fundamentação de um ato administrativo posteriormente praticado. 2. Precedente: STF - MS 24.631-6
- DISTRITO FEDERAL - Relator (a): Min. Joaquim Barbosa - Julgamento: 09/08/2007 - Órgão
Julgador: Tribunal Pleno - Publicação: DJ 01-02-2008. 

O objeto do presente parecer encerra o exame dos atos realizados no procedimento interno de apuração da presente
licitação para devida análise quanto aos eventos ocorridos. Assim, excluindo-se os elementos técnicos e econômicos que
embasaram o procedimento, é realizada a presente análise sobre os elementos ou requisitos estritamente jurídicos dos
autos.

03.         ANÁLISE DA MINUTA  
Passo a analisar a minuta de edital e sua conformidade com a Lei 10.520/2002 e o regulamento da modalidade

pregão em sua forma eletrônica, qual seja, o Decreto n. 10.024/2019. 
Destaco que o uso do pregão em sua forma eletrônica é obrigatório, e não apenas recomendável (art. 1.º, §

1.º), regra observada no caso em tela.

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta
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Quanto à apresentação das propostas, o prazo mínimo entre a publicação do edital e a data de abertura da

sessão de pregão continua sendo de 8 (oito) dias úteis (art. 25 do decreto e art. 4.º, V, da L. n. 10.520/02). 
O formato e meio de apresentação da proposta é unicamente o digital, cf. alerta o art. 43, § 2.º, do  decreto. Nesse

sentido, a documentação habilitatória deverá atender às exigências previstas no item 4.1 da minuta do edital.
 
O edital deverá contemplar que o prazo para envio da proposta adequada ao preço pelo qual se sagrou vencedor

o licitante na licitação, além de eventuais documentos complementares aos obrigatoriamente apresentados inicialmente
pelo licitante, será de no mínimo 02 (duas) horas, a teor do que estabelece o art. 38, § 2.º, do decreto, o que foi previsto no
item 7.30.2 e 8.3 da minuta do edital.

 
As demais regras de aceitação, critério de aferição de exequibilidade e saneamento de vícios que não

comprometam a proposta foram tratados em conformidade com as disposições do art. 47 do decreto.
 
O tipo, em que pese continue sendo o menor preço, agora também acolhe a sistemática da adoção do critério de

julgamento pelo maior desconto (ex vi do art. 7.º).  Por conseguinte, a instrução processual deve ser capaz de angariar
elementos que balizem a opção, continuando a ser concebido como preceito geral o critério de menor preço, isso a fim de
evitar a vulnerabilidade da Administração, como mencionado no acórdão.

 
No tocante à apresentação de esclarecimento e impugnação, ambos agora contam com o prazo de até 03 (três)

dias úteis anteriores à abertura da sessão pública da licitação, bem como de 02 (dois) dias úteis para serem respondidos
pelo pregoeiro. Os prazos legais de impugnação  e pedido de esclarecimentos foram observados nos itens 21.1 e 21.5.

 
Os requisitos habilitatórios mínimos exigidos (habilitação técnica, regularidade jurídica, fiscal, trabalhista e

perante o FGTS) afiguram-se coerentes com a natureza (aquisição) e demonstram a observância da Administração em
não exarar exigências que exasperem o mínimo exigido pela Lei n. 8.666/93, consoante prevê o art. 32, § 1.º, desse
diploma legal [o que prevê o tópico 8 da minuta.

 
O rigor das exigências não extravasa a proporcionalidade e é condizente com a ausência de complexidade do

objeto licitado, estando de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Súmula nº 263 do TCU. 

04.        TERMO DE REFERÊNCIA 

Quanto ao conteúdo do Termo de Referência, vale lembrar, submete-se aos rigores do art. 3.º, XI, do Decreto n.
10.024/2019, que assim dispõe:

[...]
a)           os elementos que embasam a avaliação do custo pela administração pública, a

partir dos padrões de desempenho e qualidade estabelecidos e das condições de entrega do
objeto, com as seguintes informações:

1.           a definição do objeto contratual e dos métodos para a sua execução, vedadas
especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, que limitem ou frustrem a
competição ou a realização do certame;

2.           o valor estimado do objeto da licitação demonstrado em planilhas, de acordo
com o preço de mercado; e

3.     o cronograma físico-financeiro, se necessário;
b)     o critério de aceitação do objeto;

c)     os deveres do contratado e do contratante;
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d)           a relação dos documentos essenciais à verificação da qualificação técnica e
econômico- financeira, se necessária;

e)     os procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato ou da ata de
registro de preços;

f)       o prazo para execução do contrato; e

g)     as sanções previstas de forma objetiva, suficiente e clara. 

05.                            MINUTA DE CONTRATO 

No que se refere à minuta de contrato, tem-se a regulamentação na Lei no 8.666/93, cujo art. 54 assim dispõe:
 

Art. 54. Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas
cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os
princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

 
Em seguida, o seu art. 55 prescreve: 

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: I - o objeto
e seus elementos característicos; II - o regime de execução ou a forma de fornecimento; III -
o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do
reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do
adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento; IV - os prazos de início de etapas
de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo,
conforme o caso; V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação
funcional programática e da categoria econômica; VI - as garantias oferecidas para
assegurar sua plena execução, quando exigidas; VII - os direitos e as responsabilidades das
partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas; VIII - os casos de rescisão; IX - o
reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no art. 77 desta Lei; X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para
conversão, quando for o caso; XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a
dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor; XII - a legislação
aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos; XIII - a obrigação do
contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação. 

A delimitação do objeto, a especificação dos serviços, a forma de pagamento, obrigações e vinculação aos termos
do termo de referência guardam coerência com o objeto contratado. 

O instrumento, em si, preenche os requisitos mínimos estabelecidos pelos arts. 55 e 66 a 76, da Lei n.º 8.666/1993.

06. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Constata-se a abertura de processo administrativo devidamente autuado, protocolado e numerado. 

A justificativa da necessidade da contratação, conforme descrito no item 2 do Termo de Referência  

Constata-se no processo pesquisa de Preços 

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado

PR2022.03/CLHO-02948 - Pág 36PR2022.03/CLHO-02948 - Pág 192



Em face do valor estimado dos itens da presente licitação devem ser destinados à participação exclusiva de
microempresas e empresas de pequeno porte, conforme previsão do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006. 

A não aplicação de itens exclusivos para participação de ME e EPP como dispõe o art. 48, inciso I, da LC nº
123/2006, foi justificado nos autos pela autoridade competente, conforme previsto no art. 49, inciso II e/ou III. 

07.  CONCLUSÃO 
Diante do exposto, APROVO a MINUTA DE EDITAL: 

É o Parecer.
 

Flavio Setton Sampaio de Carvalho
Assessor Jurídico da Comissão de Contratação
Prt. 25/2022

Assinado eletronicamente por
Flavio Setton Sampaio de Carvalho
Em 19/07/2022 às 16:58
Código de validação: 4d6db4e3-bf5d-4563-bd19-e6f02b7cf00f
Token: MFHVLTO0
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Informações gerais

Despacho
Este protocolo foi bloqueado por estar atrasado. O desbloqueio é de responsabilidade do seu superiores.

Protocolo:
PT2022.07/CLHO-20744

Data de abertura:
19/07/2022 16:58:22

Data de transação:
30/07/2022 00:16:44

Situação:
Bloqueado por atraso 

Assunto:
Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de arrecadação

Nome do emitente:
Flavio Setton Sampaio de
Carvalho

Setor do emitente:
Assessoria Jurídica

Nome do responsável:
Fernanda Pereira de Sousa

Setor do responsável:
Controladoria Geral do Município
- CGM

Prazo:
11 Dias (Corridos)

Prazo final:
31/07/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
30/07/2022 23:59:59

Prioridade:
Normal
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Informações gerais

Despacho
Este protocolo foi desbloqueado pelo(a) Senhor(a) Fernanda Pereira de Sousa, de perfil Gestor Geral, conforme justificativa abaixo:

                                                                                        

Assinado eletronicamente por
Fernanda Pereira de Sousa
Em 01/08/2022 às 15:35
Código de validação: 135ec0dc-e4d7-43f7-af8a-e6cd189b3564
Token: XRUDWNID

Protocolo:
PT2022.07/CLHO-20744

Data de abertura:
01/08/2022 15:35:46

Data de transação:
01/08/2022 15:35:46

Situação:
Desbloqueado por autorização 

Assunto:
Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de arrecadação

Nome do emitente:
Fernanda Pereira de Sousa

Setor do emitente:
Não se aplica

Nome do responsável:
Flavio Setton Sampaio de
Carvalho

Setor do responsável:
Assessoria Jurídica

Prazo:
1 Dias (Úteis)

Prazo final:
02/08/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
Não se aplica

Prioridade:
Normal
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Informações gerais

Despacho
 

PARECER JURÍDICO

 

PROC Nº PR2022.03/CLHO-02948

PARECER JURÍDICO Nº 101/2022

SOLICITANTE:  SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO

ASSUNTO: ANÁLISE DE REGULARIDADE DE MINUTA DE EDITAL  

01.                    RELATÓRIO 

Cuida-se de Manifestação Jurídica, baseada no art. 38, parágrafo único, da Lei n. 8.666/1993, acerca de minuta de
instrumento convocatório de licitação - pregão eletrônico - que visa a contratação de empresa especializada para
implantação de sistema integrado de arrecadação e data center (servidor nuvem), para atender as necessidades da
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão do Município de Coelho Neto – MA. 

Constam dos autos, no que interessa à análise:

Minuta de Edital;

Anexo I - Termo de referência;

Anexo II – Minuta de contrato . 

02.   PROFUNDIDADE DA ANÁLISE JURÍDICA E LIMITES DESTE OPINATIVO  

A incumbência confiada à Assessoria Jurídica da Comissão de Contratação, no tocante ao exercício exclusivo das
atividades de consultoria e assessoramento jurídicos, reclama um constante aprimoramento intelectual que deve se refletir
no teor das manifestações jurídicas emanadas e, o que é mais importante, conjugar-se aos mesmos esforços
empreendidos pelos gestores consulentes para, em afinada sintonia, garantir a lisura dos atos administrativos e dos

Protocolo:
PT2022.07/CLHO-20744

Data de abertura:
01/08/2022 15:35:47

Data de transação:
01/08/2022 15:35:47

Situação:
Tramitado 

Assunto:
Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de arrecadação

Nome do emitente:
Flavio Setton Sampaio de
Carvalho

Setor do emitente:
Assessoria Jurídica

Nome do responsável:
Fernanda Pereira de Sousa

Setor do responsável:
Controladoria Geral do Município
- CGM

Prazo:
1 Dias (Úteis)

Prazo final:
02/08/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
Não se aplica

Prioridade:
Normal
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negócios jurídicos que se pretende celebrar.
 
Veja-se que o Tribunal de Contas da União recentemente reiterou que o trabalho dos órgãos jurídicos não pode se

pautar em meras manifestações pró-forma, genéricas e demasiadamente sucintas. Trata-se do Acórdão n. 1.485, órgão
julgador: Plenário, Relator o Ministro Augusto Sherman, Sessão de 26 jun. 2019. Eis o que a Corte assentou no
dispositivo do acórdão:

Acórdão:
[...]
9.3.2. os pareceres jurídicos que suportam os procedimentos licitatórios e as contratações

devem conter análise quanto à legalidade das cláusulas das minutas do edital e do contrato, com
abrangência suficiente, evidenciando a avaliação integral dos documentos submetidos a exame,
conforme parágrafo único do art. 38 da Lei 8.666/1993 e Acórdão 748/2011 e 1.944/2014 – ambos
TCU - Plenário; 

Para tanto, imprescindível que a análise jurídica atinja todos os meandros da consulta ou pedido de
assessoramento que lhe é dirigido, o fazendo com a profundidade e extensão suficientemente necessários, não
descurando  de dar maior ênfase aos aspectos relacionados à juridicidade não só de cláusulas, minutas e fase prévia de
planejamento e instrução, como também tecer indicativos de aperfeiçoamento, quando couber.

 
Nessa toada, convém antes demarcar que o parecer não se dedica a analisar quaisquer outros aspectos relativos

ao mérito do ato administrativo pretendido.
 
Desse modo, tais pareceres, ainda que incursionem   minuciosamente   cláusulas   e   peças instrutórias,

restringem-se ao exame dos fatos e da sua conformidade ao Direito que se lhes aplica, deixando de apreciar aspectos de
conveniência e oportunidade como condicionantes de juridicidade. 

Antes de se adentrar ao mérito do presente parecer é de ser verificado que a condução da análise técnico jurídica é
vinculada à atividade prevista legalmente da função da advocacia, em especial conforme disposto na Lei Federal n.
8.906/94, que estabelece o Estatuto da Advocacia e da OAB. 

Nesta forma, para confecção do presente instrumento, é de ser observada a isenção do profissional e o seu caráter
opinativo (Art. 2o, § 3o da Lei referida), corroborado este entendimento pela liberdade administrativa do responsável, gestor,
já que este poderá ou não seguir a opinião técnica segundo sua conveniência e finalidade. Reitera-se a liberdade de
opinião do profissional, conforme o entendimento jurisprudencial que segue, assim como a desvinculação do profissional à
opinião, cabendo ao gestor sua vinculação ou não, conforme sua conveniência. 

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ADVOGADO PARECERISTA. SUPOSTO CRIME
EM PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. ART. 89, CAPUT, DA LEI 8.666/93. PLEITO DE
TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CABIMENTO. INEXISTÊNCIA D EINDICAÇÃO DO
DOLO NA CONDUTA DO CAUSÍDICO. ORDEM QUE DEVE SER CONCEDIDA. 1. Não se
pode deixar de considerar que sendo o ato do parecerista um ato opinativo, a manifestação jurídica
não se constitui como ato administrativo em si, podendo apenas ser usada como elemento de
fundamentação de um ato administrativo posteriormente praticado. 2. Precedente: STF - MS 24.631-6
- DISTRITO FEDERAL - Relator (a): Min. Joaquim Barbosa - Julgamento: 09/08/2007 - Órgão
Julgador: Tribunal Pleno - Publicação: DJ 01-02-2008. 

O objeto do presente parecer encerra o exame dos atos realizados no procedimento interno de apuração da presente
licitação para devida análise quanto aos eventos ocorridos. Assim, excluindo-se os elementos técnicos e econômicos que
embasaram o procedimento, é realizada a presente análise sobre os elementos ou requisitos estritamente jurídicos dos
autos.

03.         ANÁLISE DA MINUTA  
Passo a analisar a minuta de edital e sua conformidade com a Lei 10.520/2002 e o regulamento da modalidade

pregão em sua forma eletrônica, qual seja, o Decreto n. 10.024/2019. 
Destaco que o uso do pregão em sua forma eletrônica é obrigatório, e não apenas recomendável (art. 1.º, §

1.º), regra observada no caso em tela.
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Quanto à apresentação das propostas, o prazo mínimo entre a publicação do edital e a data de abertura da

sessão de pregão continua sendo de 8 (oito) dias úteis (art. 25 do decreto e art. 4.º, V, da L. n. 10.520/02). 
O formato e meio de apresentação da proposta é unicamente o digital, cf. alerta o art. 43, § 2.º, do  decreto. Nesse

sentido, a documentação habilitatória deverá atender às exigências previstas no item 4.1 da minuta do edital.
 
O edital deverá contemplar que o prazo para envio da proposta adequada ao preço pelo qual se sagrou vencedor

o licitante na licitação, além de eventuais documentos complementares aos obrigatoriamente apresentados inicialmente
pelo licitante, será de no mínimo 02 (duas) horas, a teor do que estabelece o art. 38, § 2.º, do decreto, o que foi previsto no
item 7.30.2 e 8.3 da minuta do edital.

 
As demais regras de aceitação, critério de aferição de exequibilidade e saneamento de vícios que não

comprometam a proposta foram tratados em conformidade com as disposições do art. 47 do decreto.
 
O tipo, em que pese continue sendo o menor preço, agora também acolhe a sistemática da adoção do critério de

julgamento pelo maior desconto (ex vi do art. 7.º).  Por conseguinte, a instrução processual deve ser capaz de angariar
elementos que balizem a opção, continuando a ser concebido como preceito geral o critério de menor preço, isso a fim de
evitar a vulnerabilidade da Administração, como mencionado no acórdão.

 
No tocante à apresentação de esclarecimento e impugnação, ambos agora contam com o prazo de até 03 (três)

dias úteis anteriores à abertura da sessão pública da licitação, bem como de 02 (dois) dias úteis para serem respondidos
pelo pregoeiro. Os prazos legais de impugnação  e pedido de esclarecimentos foram observados nos itens 21.1 e 21.5.

 
Os requisitos habilitatórios mínimos exigidos (habilitação técnica, regularidade jurídica, fiscal, trabalhista e

perante o FGTS) afiguram-se coerentes com a natureza (aquisição) e demonstram a observância da Administração em
não exarar exigências que exasperem o mínimo exigido pela Lei n. 8.666/93, consoante prevê o art. 32, § 1.º, desse
diploma legal [o que prevê o tópico 8 da minuta.

 
O rigor das exigências não extravasa a proporcionalidade e é condizente com a ausência de complexidade do

objeto licitado, estando de acordo com os parâmetros estabelecidos pela Súmula nº 263 do TCU. 

04.        TERMO DE REFERÊNCIA 

Quanto ao conteúdo do Termo de Referência, vale lembrar, submete-se aos rigores do art. 3.º, XI, do Decreto n.
10.024/2019, que assim dispõe:

[...]
a)           os elementos que embasam a avaliação do custo pela administração pública, a

partir dos padrões de desempenho e qualidade estabelecidos e das condições de entrega do
objeto, com as seguintes informações:

1.           a definição do objeto contratual e dos métodos para a sua execução, vedadas
especificações excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, que limitem ou frustrem a
competição ou a realização do certame;

2.           o valor estimado do objeto da licitação demonstrado em planilhas, de acordo
com o preço de mercado; e

3.     o cronograma físico-financeiro, se necessário;
b)     o critério de aceitação do objeto;

c)     os deveres do contratado e do contratante;
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d)           a relação dos documentos essenciais à verificação da qualificação técnica e
econômico- financeira, se necessária;

e)     os procedimentos de fiscalização e gerenciamento do contrato ou da ata de
registro de preços;

f)       o prazo para execução do contrato; e

g)     as sanções previstas de forma objetiva, suficiente e clara. 

05.                            MINUTA DE CONTRATO 

No que se refere à minuta de contrato, tem-se a regulamentação na Lei no 8.666/93, cujo art. 54 assim dispõe:
 

Art. 54. Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas
cláusulas e pelos preceitos de direito público, aplicando-se-lhes, supletivamente, os
princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado.

 
Em seguida, o seu art. 55 prescreve: 

Art. 55. São cláusulas necessárias em todo contrato as que estabeleçam: I - o objeto
e seus elementos característicos; II - o regime de execução ou a forma de fornecimento; III -
o preço e as condições de pagamento, os critérios, data-base e periodicidade do
reajustamento de preços, os critérios de atualização monetária entre a data do
adimplemento das obrigações e a do efetivo pagamento; IV - os prazos de início de etapas
de execução, de conclusão, de entrega, de observação e de recebimento definitivo,
conforme o caso; V - o crédito pelo qual correrá a despesa, com a indicação da classificação
funcional programática e da categoria econômica; VI - as garantias oferecidas para
assegurar sua plena execução, quando exigidas; VII - os direitos e as responsabilidades das
partes, as penalidades cabíveis e os valores das multas; VIII - os casos de rescisão; IX - o
reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa prevista
no art. 77 desta Lei; X - as condições de importação, a data e a taxa de câmbio para
conversão, quando for o caso; XI - a vinculação ao edital de licitação ou ao termo que a
dispensou ou a inexigiu, ao convite e à proposta do licitante vencedor; XII - a legislação
aplicável à execução do contrato e especialmente aos casos omissos; XIII - a obrigação do
contratado de manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na
licitação. 

A delimitação do objeto, a especificação dos serviços, a forma de pagamento, obrigações e vinculação aos termos
do termo de referência guardam coerência com o objeto contratado. 

O instrumento, em si, preenche os requisitos mínimos estabelecidos pelos arts. 55 e 66 a 76, da Lei n.º 8.666/1993.

06. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Constata-se a abertura de processo administrativo devidamente autuado, protocolado e numerado. 

A justificativa da necessidade da contratação, conforme descrito no item 2 do Termo de Referência  

Constata-se no processo pesquisa de Preços 
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Em face do valor estimado dos itens da presente licitação devem ser destinados à participação exclusiva de
microempresas e empresas de pequeno porte, conforme previsão do art. 48 da Lei Complementar nº 123, de 14 de
dezembro de 2006. 

A não aplicação de itens exclusivos para participação de ME e EPP como dispõe o art. 48, inciso I, da LC nº
123/2006, foi justificado nos autos pela autoridade competente, conforme previsto no art. 49, inciso II e/ou III. 

07.  CONCLUSÃO 
Diante do exposto, APROVO a MINUTA DE EDITAL: 

É o Parecer.
 

Flavio Setton Sampaio de Carvalho
Assessor Jurídico da Comissão de Contratação
Prt. 25/2022

Assinado eletronicamente por
Flavio Setton Sampaio de Carvalho
Em 19/07/2022 às 16:58
Código de validação: 4d6db4e3-bf5d-4563-bd19-e6f02b7cf00f
Token: MFHVLTO0
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Informações gerais

Despacho
PARECER CGM Nº 161/2022

 
EMENTA: PR2022.03/CLHO-02948 – ASSUNTO GERAL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO DE DATA
CENTER (SERVIDOR NUVEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMPAG DO MUNICÍPIO DE
COELHO NETO/MA. INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO.
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO. ANÁLISE DA FASE INTERNA PELA CGM DE COELHO
NETO-MA.

 

I – RELATÓRIO

Vem a exame da Controladoria Geral do Município, o processo PR2022.03/CLHO-02948, interessado: Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão,
cujo objeto é contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de arrecadação de data center (servidor nuvem), para atender as
necessidades da SEMPG do município de Coelho Neto-MA, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO.

Assim sendo, o Órgão de Controle Interno do Município de Coelho Neto, atendendo ao que determina o art. 74. da Constituição Federal de 1988, bem
como as competências abrangidas pela Lei Municipal nº 753, de 08 de janeiro de 2021, especialmente no seu artigo 41, inciso I, que diz “realizar o controle
contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial das entidades da Administração Direta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade,
razoabilidade, aplicação das subvenções e renúncias de receitas”, e os incisos X e IX, que preconizam respectivamente “examinar os atos administrativos
praticados e as obrigações assumidas pelo Município que derem origem à despesa” e “realizar auditorias técnicas e administrativas objetivando o controle
legal, de mérito e técnico”, apresenta a análise e a respectiva manifestação, conforme a seguir.

 

II – ANÁLISE

O aludido processo PR2022.03/CLHO-02948 encontra-se instruído conforme exposto na seção Formalização.

II.I – FORMALIZAÇÃO

Os autos encontram-se formalizados até a presente data com a documentação a seguir, com análise realizada por esta Controladoria embasada no art. 38 da
Lei nº 8.666/93, Lei 10.520/2002 e artigo 8º do Decreto 10.024/2019:

·         Abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado sob o número PR2022.03/CLHO-02948;

·         Solicitação de abertura de licitação pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, contendo a justificativa para a contratação, a
especificação do objeto e quantidades demandadas;

Protocolo:
PT2022.08/CLHO-22880

Data de abertura:
01/08/2022 15:41:14

Data de transação:
01/08/2022 15:41:14

Situação:
Tramitado 

Assunto:
Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de arrecadação

Nome do emitente:
Fernanda Pereira de Sousa

Setor do emitente:
Controladoria Geral do Município
- CGM

Nome do responsável:
Sergio Ricardo Viana Bastos

Setor do responsável:
Secretaria Municipal de
Planejamento e Gestão

Prazo:
20 Dias (Úteis)

Prazo final:
29/08/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
29/08/2022 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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·         Pesquisa de mercado e planilha de preços médios, com valor estimado em R$ 26.940,00 (vinte e seis mil novecentos e quarenta reais);

·         Indicação de existência e fonte de recurso para a despesa (dotação orçamentária);

·         Autorização para contratação, aprovação do termo de referência e declaração de adequação orçamentária e financeira;

·         Termo de Referência;

·         Minuta do edital e anexos (Termo de referência e Minuta de Contrato);

·         Parecer da Assessoria Jurídica da Comissão de Contratação nº 074/2022, no qual aprova a minuta do edital e anexos, com a ressalva de que seja
garantida a participação exclusiva das ME e EPP em cada um dos itens da licitação, com fulcro no artigo 48, inciso I da Lei Complementar nº
123/2006;

·         Parecer da Controladoria Geral do Município nº 137/2020, com ressalvas e recomendações, retornando os autos para os ajustes requeridos pela
Assessoria Jurídica e demais observações;

·         Minuta do edital e anexos (Termo de Referência e Minuta de Contrato);

·         Parecer Jurídico nº 101/2022 da Assessoria Jurídica da Comissão de Contratação que aprova a minuta de edital e anexos;

 

II.II – MODALIDADE ADOTADA

 

A modalidade adotada para a presente licitação foi PREGÃO ELETRÔNICO, versando o Parecer da Assessoria Jurídica da Comissão de Contratação sobre
tal modalidade.

O pregão, possui regramento específico, tipificado na Lei nº 10.520/2002, em que descreve seu cabimento de acordo com a contratação. Assim aborda o
artigo 1º da referida lei:

Art. 1º Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade de pregão, que será regida por esta
Lei.

Parágrafo único.  Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padrões de desempenho e
qualidade possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de especificações usuais no mercado.

Nesta esteira, nos termos do dispositivo acima, a modalidade adotada está em conformidade com o regramento legal, por cumprir os requisitos do artigo.
Por esta razão, não há impedimento acerca da escolha na modalidade da licitação.

 

II.III – MINUTA DO EDITAL

 

Consoante a minuta do edital, previamente apreciado e aprovado pela Assessoria Jurídica da Comissão Permanente de Licitação, consideramos como
regular o cumprimento da exigência do artigo 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, que determina “As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos,
acordos, convênios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração”. 

III - CONCLUSÃO          

Considerando todo o exposto, fundamentada ainda pela regularidade apontada no parecer jurídico nº 101/2022 da Assessoria Jurídica de Contratação, me
manifesto pelo prosseguimento processual, visto que os pressupostos legais foram atendidos, bem como a devida formalização dos autos.

Oriento ainda que seja instruído nos autos a designação do(a) Pregoeiro(a) e da equipe de apoio.

Assim, encaminho para as demais providências cabíveis.

              Este é o parecer, salvo melhor juízo que possa ser apresentado pela Autoridade Competente.

 

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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Coelho Neto – MA, 01 de agosto de 2022.

 

Fernanda Pereira de Sousa

Controladora Geral do Município

Portaria nº 019/2022-CC

Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA

 

Assinado eletronicamente por
Fernanda Pereira de Sousa
Em 01/08/2022 às 15:41
Código de validação: 5d5eeb83-108b-441d-9212-0acbd066616c
Token: ZNSX5O11
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CONTROLADORIA GERAL 

DO MUNICÍPIO 

 

 
 

Praça Getúlio Vargas, S/N, Centro. Fone: (098) 3473-1121. CNPJ: 05.281.738/0001-98 

CEP: 65.620-000 – Coelho Neto – MA 

 

PARECER CGM Nº 161/2022 

 

 

EMENTA: PR2022.03/CLHO-02948 – ASSUNTO GERAL: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE 

ARRECADAÇÃO DE DATA CENTER (SERVIDOR NUVEM), 

PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMPAG DO 

MUNICÍPIO DE COELHO NETO/MA. INTERESSADO: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E 

GESTÃO. MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO. 

ANÁLISE DA FASE INTERNA PELA CGM DE COELHO 

NETO-MA. 

 

 

I – RELATÓRIO 

Vem a exame da Controladoria Geral do Município, o processo PR2022.03/CLHO-02948, interessado: 

Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, cujo objeto é contratação de empresa especializada para 

implantação de sistema integrado de arrecadação de data center (servidor nuvem), para atender as necessidades da 

SEMPG do município de Coelho Neto-MA, na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO. 

Assim sendo, o Órgão de Controle Interno do Município de Coelho Neto, atendendo ao que determina o art. 

74. da Constituição Federal de 1988, bem como as competências abrangidas pela Lei Municipal nº 753, de 08 de janeiro 

de 2021, especialmente no seu artigo 41, inciso I, que diz “realizar o controle contábil, financeiro, orçamentário, 

operacional e patrimonial das entidades da Administração Direta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, 

razoabilidade, aplicação das subvenções e renúncias de receitas”, e os incisos X e IX, que preconizam respectivamente 

“examinar os atos administrativos praticados e as obrigações assumidas pelo Município que derem origem à despesa” 

e “realizar auditorias técnicas e administrativas objetivando o controle legal, de mérito e técnico”, apresenta a análise 

e a respectiva manifestação, conforme a seguir. 

 

 

II – ANÁLISE 

 

O aludido processo PR2022.03/CLHO-02948 encontra-se instruído conforme exposto na seção Formalização. 

 

II.I – FORMALIZAÇÃO  

 

Os autos encontram-se formalizados até a presente data com a documentação a seguir, com análise realizada por 

esta Controladoria embasada no art. 38 da Lei nº 8.666/93, Lei 10.520/2002 e artigo 8º do Decreto 10.024/2019: 

• Abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado sob o número 

PR2022.03/CLHO-02948; 
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• Solicitação de abertura de licitação pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, contendo a 

justificativa para a contratação, a especificação do objeto e quantidades demandadas; 

• Pesquisa de mercado e planilha de preços médios, com valor estimado em R$ 26.940,00 (vinte e seis mil 

novecentos e quarenta reais); 

• Indicação de existência e fonte de recurso para a despesa (dotação orçamentária); 

• Autorização para contratação, aprovação do termo de referência e declaração de adequação orçamentária 

e financeira; 

• Termo de Referência; 

• Minuta do edital e anexos (Termo de referência e Minuta de Contrato); 

• Parecer da Assessoria Jurídica da Comissão de Contratação nº 074/2022, no qual aprova a minuta do 

edital e anexos, com a ressalva de que seja garantida a participação exclusiva das ME e EPP em cada um 

dos itens da licitação, com fulcro no artigo 48, inciso I da Lei Complementar nº 123/2006; 

• Parecer da Controladoria Geral do Município nº 137/2020, com ressalvas e recomendações, retornando 

os autos para os ajustes requeridos pela Assessoria Jurídica e demais observações; 

• Minuta do edital e anexos (Termo de Referência e Minuta de Contrato); 

• Parecer Jurídico nº 101/2022 da Assessoria Jurídica da Comissão de Contratação que aprova a minuta de 

edital e anexos; 

 

II.II – MODALIDADE ADOTADA 

 

A modalidade adotada para a presente licitação foi PREGÃO ELETRÔNICO, versando o Parecer da Assessoria 

Jurídica da Comissão de Contratação sobre tal modalidade. 

O pregão, possui regramento específico, tipificado na Lei nº 10.520/2002, em que descreve seu cabimento de 

acordo com a contratação. Assim aborda o artigo 1º da referida lei: 

Art. 1º Para aquisição de bens e serviços comuns, poderá ser adotada a licitação na modalidade 

de pregão, que será regida por esta Lei. 

Parágrafo único.  Consideram-se bens e serviços comuns, para os fins e efeitos deste artigo, 

aqueles cujos padrões de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos pelo 

edital, por meio de especificações usuais no mercado. 

Nesta esteira, nos termos do dispositivo acima, a modalidade adotada está em conformidade com o regramento 

legal, por cumprir os requisitos do artigo. Por esta razão, não há impedimento acerca da escolha na modalidade da licitação. 

 

II.III – MINUTA DO EDITAL 

 

Consoante a minuta do edital, previamente apreciado e aprovado pela Assessoria Jurídica da Comissão Permanente 

de Licitação, consideramos como regular o cumprimento da exigência do artigo 38, parágrafo único, da Lei nº 8.666/93, 

que determina “As minutas de editais de licitação, bem como as dos contratos, acordos, convênios ou ajustes devem ser 

previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurídica da Administração”. 
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Praça Getúlio Vargas, S/N, Centro. Fone: (098) 3473-1121. CNPJ: 05.281.738/0001-98 

CEP: 65.620-000 – Coelho Neto – MA 

 

III - CONCLUSÃO  

 

Considerando todo o exposto, fundamentada ainda pela regularidade apontada no parecer jurídico nº 101/2022 da 

Assessoria Jurídica de Contratação, me manifesto pelo prosseguimento processual, visto que os pressupostos legais 

foram atendidos, bem como a devida formalização dos autos. 

Oriento ainda que seja instruído nos autos a designação do(a) Pregoeiro(a) e da equipe de apoio. 

 

Assim, encaminho para as demais providências cabíveis. 

 

 Este é o parecer, salvo melhor juízo que possa ser apresentado pela Autoridade Competente. 

 

Coelho Neto – MA, 01 de agosto de 2022. 

 

 

 

 

 

Fernanda Pereira de Sousa 

Controladora Geral do Município 

Portaria nº 019/2022-CC 

Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA 
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Informações gerais

Despacho
Encaminho processo para realização da Sessão Pública do PE 029/2022. Segue em anexo edital, avisos de licitação e portaria do pregoeiro.

Sergio Ricardo Viana Bastos 
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

Assinado eletronicamente por
Sergio Ricardo Viana Bastos 
Em 16/08/2022 às 12:54
Código de validação: c50f993d-0409-4cab-943c-c207463a032d
Token: KSN2NL68

Protocolo:
PT2022.08/CLHO-22994

Data de abertura:
16/08/2022 12:54:52

Data de transação:
16/08/2022 12:54:52

Situação:
Tramitado 

Assunto:
Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de arrecadação

Nome do emitente:
Sergio Ricardo Viana Bastos

Setor do emitente:
Secretaria Municipal de
Planejamento e Gestão

Nome do responsável:
Francisco Edilson Oliveira da
Silva

Setor do responsável:
Equipe de Pregoeiros

Prazo:
90 Dias (Úteis)

Prazo final:
26/12/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
23/12/2022 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta
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Email: Não informado | Site: Não informado
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SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO 

 

 
 

 
 

 

O MUNICÍPIO DE COELHO NETO (MA), ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO, TORNA PÚBLICO, PARA CONHECIMENTO DOS INTERESSADOS, 
QUE A PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZARÁ LICITAÇÃO, NA MODALIDADE PREGÃO, NA FORMA 
ELETRÔNICA, COM CRITÉRIO DE JULGAMENTO MENOR PREÇO, NOS TERMOS DA LEI Nº 
10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DO DECRETO Nº 10.024, DE 20 DE SETEMBRO DE 2019, DO 
DECRETO Nº 7.746, DE 05 DE JUNHO DE 2012, DO DECRETO N° 8.538, DE 06 DE OUTUBRO DE 
2015, APLICANDO-SE, SUBSIDIARIAMENTE, A LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, E AS 
EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 E 147/2014, 
SUBSIDIARIAMENTE, PELA LEI Nº 8.666/93 E DEMAIS LEGISLAÇÃO, SOB AS CONDIÇÕES 
ESTABELECIDAS NESTE ATO CONVOCATÓRIO E ANEXOS. 

 

Os trabalhos serão conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a inserção e 
monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a página eletrônica 
www.portaldecompraspublicas.com.br. O servidor terá, dentre outras, as seguintes atribuições: 
coordenar o processo licitatório; receber, examinar e decidir as impugnações e consultas ao edital, 
apoiado pela sua equipe responsável pela sua elaboração; conduzir a sessão pública na internet; 
verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de 
lances; verificar e julgar as condições de habilitação; receber, examinar e decidir os recursos, 
encaminhando à autoridade competente quando mantiver sua decisão; indicar o vencedor do certame; 
conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e encaminhar o processo devidamente instruído a autoridade 
responsável pela adjudicação e propor a homologação. 

 

DATA DE ABERTURA 
DAS PROPOSTAS – 
SESSÃO PÚBLICA: 

 

08H:00M DO DIA 22/08/2022 (HORÁRIO DE BRASÍLIA). 

 

LOCAL: 
 

www.portaldecompraspublicas.com.br 

MODO DE DISPUTA 
ABERTO E FECHADO 

 
 

1. DO OBJETO.  
 

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para Contratação de 
empresa especializada para implantação de sistema integrado de arrecadação e data center 
(servidor nuvem), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Planejamento e 
Gestão do Município de Coelho Neto – MA no exercício de 2022, conforme condições, quantidades 
e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

 
1.2. A licitação será dividida em ITENS, conforme tabela constante do Termo de Referência, facultando- 
se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu interesse. 

 
1.3. O critério de julgamento adotado será o menor preço do ITEM, observadas as exigências 
contidas neste Edital e seus Anexos quanto às especificações do objeto. 

EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº  PR2022.03/CLHO-02948 
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2. DO CREDENCIAMENTO.  
 

2.1. O Credenciamento é o nível básico do Registro Cadastral no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS 
que permite a participação dos interessados na modalidade LICITATÓRIA PREGÃO, em sua FORMA 
ELETRÔNICA. 

 

2.2. O    cadastro     deverá     ser     feito     no     Portal     de     Compras     Públicas,     no     sítio 
www.portaldecompraspublicas.com.br; 

 

2.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu 
representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das transações inerentes 
a este Pregão. 

 
2.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu nome, 
assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados 
diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do sistema ou do órgão 
ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de 
acesso, ainda que por terceiros. 

 
2.5. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais no PORTAL 
DE COMPRAS PUBLICAS e mantê-los atualizados junto aos órgãos responsáveis pela informação, 
devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos registros tão logo identifique 
incorreção ou aqueles se tornem desatualizados. 

 
2.5.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no 
momento da habilitação 

 

3. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO.  
 

3.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto 
desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS. 

 
3.2. Será concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte, para 
as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, para o 
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar nº 123, de 2006. 

 
3.3. Não poderão participar desta licitação os interessados: 

 
3.3.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da legislação 
vigente; 

 
3.3.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s); 

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

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

 
3.3.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolução 
ou liquidação; 
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3.3.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio; 
 

3.3.7. Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público - OSCIP, atuando nessa condição 
(Acórdão nº 746/2014-TCU-Plenário). 

 
3.4. Como condição para participação no pregão, a licitante assinalará “sim” ou “não” em campo 
próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 

 
3.4.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar nº 123, de 2006, 
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49; 

 
3.4.1.1. Nos itens exclusivos para participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 
a assinalação do campo “não” impedirá o prosseguimento no certame; 

 
3.4.1.2. Nos itens em que a participação não for exclusiva para microempresas e empresas de 
pequeno porte, a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o licitante não ter 
direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar nº 123, de 2006, mesmo que 
microempresa, empresa de pequeno porte. 

 
3.4.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos; 

 
3.4.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta apresentada 
está em conformidade com as exigências editalícias; 

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

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

 
3.4.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa 
SLTI/MP nº 2, de 16 de setembro de 2009. 

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

 
3.5. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às sanções 
previstas em lei e neste Edital. 

 

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO.  
 

4.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema eletrônico, concomitantemente 
com os documentos de habilitação exigidos no edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e o 
preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então, encerrar- 
se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação. 

 
4.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital, ocorrerá 
por meio de chave de acesso e senha. 
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6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE 
LANCES. 

 

4.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de 
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, 
§ 1º da LC nº 123, de 2006. 

 
4.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do 
Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de 
quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão. 

 
4.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os 
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema; 

 
4.6. Não será admitido documentos de habilitação enviados após a abertura da sessão pública; 

 

4.7. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas 
apresentadas, o que somente ocorrerá após a realização dos procedimentos de negociação e 
julgamento da proposta. 

 
4.8. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente 
serão disponibilizados para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio 
de lances. 

 

5. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA.  
 

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico, dos 
seguintes campos: 

 
5.1.1. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente nacional; 

 

5.1.2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo 
de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número 
do registro ou inscrição do bem no órgão competente. 

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

 

5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, 
trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na prestação 
de serviços. 

 
5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva 
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob alegação 
de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

 
5.5. O prazo de validade que deverá constar na proposta, não será inferior a 60 (SESSENTA) DIAS, a 
contar da data de sua apresentação. 

 
5.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos estabelecidos nas normas de regência de 
contratações públicas, quando participarem de licitações públicas; 
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6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema 
eletrônico, na data, horário e local indicados neste Edital. 

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas 
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham 
vícios insanáveis ounão apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de 
Referência. 

6.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante. 
6.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com 

acompanhamentoem tempo real por todos os participantes. 
6.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido 

contrário, levado a efeito na fase de aceitação. 
6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas 

participarão da fase de lances. 
6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes. 
6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por 

meio dosistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor 
consignado no registro. 

6.5.1. O lance deverá ser ofertado de acordo com o tipo de licitação indicada no preambulo 
deste edital. 

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

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

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

6.9. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte 
(20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob 
pena de serem automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances. 

6.10. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa “ABERTO 
E FECHADO”, em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance 
final e fechado. 

6.11. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de quinze minutos. Após esse 
prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que 
transcorrerá o período de tempo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o 
qual será automaticamente encerrada a recepção de lances. 

6.12. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o 
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até dez por cento superiores 
àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso 
até o encerramento deste prazo. 

6.13. Não havendo pelo menos três ofertas nas condições definidas neste item, poderão os 
autores dos melhores lances, na ordem de classificação, até o máximo de três, oferecer um 
lance final e fechado em até cinco minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste 
prazo. 

6.14. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os 
lances segundo a ordem crescente de valores. 

6.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverão 
ser desconsiderados pelo pregoeiro. 

6.16. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for 
recebido e registrado primeiro. 

6.17. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, 
do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante. 

6.18. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregão, o 
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sistemaeletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances. 
6.19. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o pregoeiro persistir por tempo superior 

a dez minutos, a sessão pública será suspensa e terá reinício somente após comunicação 
expressa do Pregoeiro aos participantes do certame, publicada no Portal de Compras 
Públicas, http://www.portaldecompraspublicas.com.br, quando serão divulgadas data e 
hora para a suareabertura. E será reiniciada somente após decorridas vinte e quatro horas 
da comunicação do fato peloPregoeiro aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para 
divulgação. 

6.20. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta. 
6.21. Em relação a itens não exclusivos para participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação 
automática, junto à Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema 
identificará em coluna própria as microempresas e empresas de pequeno porte 
participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for 
empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o 
disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto nº 8.538, de 
2015. 

6.22. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se 
encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor 
lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada. 

6.23. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última 
oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no 
prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação 
automática para tanto. 

6.24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não 
se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes microempresa 
e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), 
na ordem de classificação,para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no 
subitem anterior. 

6.25. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequenoporte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, será 
realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar 
melhor oferta. 

6.26. Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferência em relação ao 
produto estrangeiro, o critério de desempate será aplicado exclusivamente entre as 
propostas que fizerem jus às margens de preferência, conforme regulamento. 

6.27. A ordem de apresentação pelos licitantes é utilizada como um dos critérios de 
classificação, de maneira que só poderá haver empate entre propostas iguais (não 
seguidas de lances), ou entre lancesfinais da fase fechada do modo de disputa aberto e 
fechado. 

6.28. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele 
previsto no Art. 3º, § 2º, da LEI Nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, 
sucessivamente, aos serviços: 

6.28.1. Produzidos no país; 
6.28.2. Produzidos por empresas brasileiras; 
6.28.3. Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de 

tecnologia no País; 
6.28.4. Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista 

em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que 
atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação. 

6.29. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre 
as propostas empatadas. 
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6.30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o pregoeiro deverá encaminhar, 
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, 
para que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das 
previstas neste Edital. 

6.30.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos 
demais licitantes. 

6.30.2. O pregoeiro solicitará ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) 
horas, enviea proposta adequada ao último lance ofertado após a negociação realizada, 
acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à 
confirmação daqueles exigidos nesteEdital e já apresentados. 

6.31. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta. 
 

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA.  
 

7.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar 
quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao máximo estipulado para 
contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no parágrafo único do art. 7º e no § 
9º do art. 26 do Decreto n.º 10.024/2019. 

 
7.2. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preço final superior ao preço 
máximo fixado (Acórdão nº 1455/2018 -TCU - Plenário), ou que apresentar preço manifestamente 
inexequível. 

 
7.2.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitários simbólicos, 
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, 
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha 
estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações de propriedade 
do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração. 

 
7.3. 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; 

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

 
7.5. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou lance 
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação. 

 
7.6. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e 
horário para a sua continuidade. 

 
7.7. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que 
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a 
negociação em condições diversas das previstas neste Edital. 

 
7.7.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, 
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor. 

 
7.7.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais 
licitantes. 
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7.8. Nos itens não exclusivos para a participação de microempresas e empresas de pequeno porte, 
sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à subsequente, haverá nova 
verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 
123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso. 

 
7.9. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do 
licitante, observado o disposto neste Edital. 

 

8. DA HABILITAÇÃO.  
 

8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da proposta 
classificada em primeiro lugar, o pregoeiro verificará o eventual descumprimento das condições de 
participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a 
futura contratação, mediante a consulta aos documentos inseridos no portal de compras públicas, e 
ainda nos seguintes cadastros: 

 

8.1.1. Possuir Cadastro do Portal de Compras Públicas; 
 

8.1.2. Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas – CEIS e o e o Cadastro Nacional de 
Empresas Punidas – CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/ ); 

 

8.1.3. Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido 
pelo Conselho Nacional de Justiça (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php ). 

 
8.1.4. Lista de Inidôneos, mantida pelo Tribunal de Contas da União – TCU 
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0 

 

8.1.5. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu sócio 
majoritário, por força do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevê, dentre as sanções impostas 
ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o 
Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário. 

 
8.1.5.1. 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. 

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

 

8.1.5.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação. 

 
8.1.6. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta de 
condição de participação. 

 
8.1.7. 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. 

PR2022.03/CLHO-02948 - Pág 215



SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO 

 

 

8.2. Caso atendidas as condições de participação, a habilitação dos licitantes será verificada por meio 
do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal e 
trabalhista, à qualificação econômica financeira e habilitação técnica. 

 
8.2.1. É dever do licitante atualizar previamente as comprovações constantes do PORTAL DE 
COMPRAS PUBLICAS, para que estejam vigentes na data da abertura da sessão pública, ou 
encaminhar, em conjunto com a apresentação da proposta, a respectiva documentação atualizada. 

 
8.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares, necessários à 
confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será convocado a encaminhá- 
los, em formato digital, via sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de inabilitação. 

 
8.4. 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. 

 
8.5. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes, salvo 
aqueles legalmente permitidos, bem como documentos com endereços divergentes. 

 
8.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o licitante 
for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles documentos que, pela 
própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz. 

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

 
8.7. Ressalvado o disposto no item 5, os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a 
documentação relacionada nos itens a seguir, para fins de habilitação: 

 
8.8. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 
8.8.1. No caso de empresário individual: inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis, a 
cargo da Junta Comercial da respectiva sede; 

 
8.8.2. Em se tratando de microempreendedor individual – MEI: Certificado da Condição de 
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da 
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br; 

 

8.8.3. No caso de sociedade empresária ou empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: 
ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial da 
respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus administradores; 

 
8.8.4. Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com averbação no Registro 
onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agência; 

 
8.8.5. No caso de sociedade simples: inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus administradores; 
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8.8.6. No caso de cooperativa: ata de fundação e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia 
que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas 
Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei nº 5.764, de 1971; 

 
8.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País: decreto de 
autorização; 

 
8.8.8. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação 
respectiva; 

 
8.9. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA: 

 
8.9.1. CNPJ - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de 
Pessoas Físicas, conforme o caso; 

 
8.9.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao 

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto 
contratual; 

 
8.9.3. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de certidão 
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria- 
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa 
da União (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à Seguridade Social, nos termos 
da Portaria Conjunta nº 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da Receita Federal do Brasil e da 
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional. 

 
8.9.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS); 

 

8.9.5. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do trabalho, mediante a 
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-A da 
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943; 

 
8.9.6. Prova de regularidade junto à Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa conjunta junto 
aos Tributos Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada; 

 
8.9.7. Prova de regularidade junto à Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto aos 
Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada; 

 
8.9.8. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou empresa de 
pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de inabilitação. 

 
8.10. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA. 

 

8.10.1. Certidão Negativa de falência, de concordata, de recuperação judicial ou extrajudicial (Lei nº 
11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos últimos 30 (trinta) 
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na própria Certidão; 

 
8.10.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua 
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substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais 
quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta; 

 

8.10.2.1. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a 
apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de 
existência da sociedade; 

 
8.10.2.2. É admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto 
social. 

 

8.10.2.3. 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; 

 
8.10.3. Os índices que comprovam a boa situação financeira da empresa, serão calculados e 
apresentados pelo Licitante, devidamente confirmados pelo responsável por sua contabilidade, 
mediante sua assinatura e a indicação do seu nome e do número de registro no Conselho Regional 
de Contabilidade. 

 
8.10.4. A comprovação da situação financeira da empresa, que trata o item anterior, será constatada 
mediante a análise dos índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente 
(LC), superiores a 1 (um) resultantes da aplicação das fórmulas: 

 

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

 

SG =  
  

 
Ativo Total  

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante 

 
         Ativo Circulante  

LC = Passivo Circulante 

 
8.10.5. 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, 
considerados os riscos para a Administração, e, a critério da autoridade competente, o capital mínimo 
ou o patrimônio líquido mínimo de 10% (dez por cento) do valor estimado da contratação ou do item 
pertinente. 

 

8.11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. 
 

9.11.1 Comprovação para o serviço, objeto do presente edital, estando de acordo com as 

características, quantidades e prazos compatíveis. A comprovação deverá ser feita por meio de 

atestado(s) fornecido(s) por pessoas jurídicas de direito público ou privado, competentes para tanto. 

 
8.12. 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. 

 
8.12.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de 
habilitação. 
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8.13. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou 
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à 
regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, após 
a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual período, 
a critério da administração pública, quando requerida pelo licitante, mediante apresentação de 
justificativa. 

 
8.14. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a 
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a convocação 
dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra 
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma restrição na 
documentação fiscal e trabalhista, será concedido o mesmo prazo para regularização. 

 
8.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro 
suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma. 

 
8.16. 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. 

 
8.17. Nos itens não exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo 
inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto, previsto nos 
artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para aceitação da 
proposta subsequente. 

 
8.18. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será declarado 
vencedor. 

 

9. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA.  
 

9.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02 (duas) 
horas a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá: 

 
9.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas 
ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu 
representante legal. 

 
9.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins de 
pagamento. 

 
9.2. O licitante deverá ainda enviar sua proposta atendendo os seguintes campos: 

 

9.2.1. Valor unitário e total para cada item ou lote de itens (conforme o caso), em moeda corrente nacional; 
 

9.2.2. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do Termo 
de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de garantia, número 
do registro ou inscrição do bem no órgão competente. 

 
9.2.3. Declaração de compromisso de execução dentro do município de Coelho Neto (MA), no prazo 
máximo de 05 (cinco) dias úteis contados da emissão da Ordem de Serviço, sem custos adicionais e 
independentes da quantidade. 
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9.2.4. O prazo de validade que deverá constar na proposta, não será inferior a 60 (sessenta) dias, a 
contar da data de sua apresentação. 

 
9.3. 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. 

 
9.3.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo, 
fabricante e procedência, vinculam a Contratada. 

 
9.4. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em algarismos e 
o valor global em algarismos e por extenso (art. 5º da Lei nº 8.666/93). 

 
9.4.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os primeiros; 
no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por extenso, prevalecerão 
estes últimos. 

 
9.5. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem conter 
alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de um resultado, 
sob pena de desclassificação. 

 
9.6. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada 
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta de 
outro licitante. 

 
9.7. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos complementares 
estarão disponíveis na internet, após a homologação. 

 
9.8. Deverá integrar a proposta de preços os seguintes documentos: 

 

10. DOS RECURSOS.  
 

10.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante 
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, será concedido o prazo 
de no mínimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de forma 
motivada, isto é, indicando contra qual(is) decisão(ões) pretende recorrer e por quais motivos, em campo 
próprio do sistema. 

 
10.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existência de 
motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso, fundamentadamente. 

 
10.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as 
condições de admissibilidade do recurso. 

 
10.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a 
decadência desse direito. 

 
10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de três dia úteis para 
apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados 
para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em outros três dia 
úteis, que começará a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 
imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses. 
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10.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 

10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço 
constante neste Edital. 

 

11. DA REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA.  
 

11.1. A sessão pública poderá ser reaberta: 
 

11.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização 
da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública, situação em que 
serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam. 

 
11.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante declarado 
vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não comprovar a 
regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1º da LC nº 123/2006. Nessas hipóteses, 
serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances. 

 
11.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta. 

 
11.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico (“chat”), ou e-mail, ou de acordo com a 
fase do procedimento licitatório. 

 
11.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos no CADASTRO DO 
PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados 
cadastrais atualizados. 

 

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.  
 

12.1. 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. 

 
12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 
homologará o procedimento licitatório. 

 

13. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO.  
 

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

14. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE.  
 

14.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo de 
Contrato ou emitido instrumento equivalente. 
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14.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua convocação, 
para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o caso (Nota de 
Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas neste Edital. Este prazo será de 24 (vinte e quatro) horas quando solicitado 
a assinatura eletrônica certificada. 

 
14.2.1. Os prazos previstos no subitem anterior poderão ser prorrogados, por igual período, por 
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração. 

 
14.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa adjudicada, 
implica no reconhecimento de que: 

 
14.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali 
estabelecida as disposições da Lei nº 8.666, de 1993; 

 

14.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no edital e seus anexos; 
 

14.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos artigos 77 e 
78 da Lei nº 8.666/93 e reconhece os direitos da Administração previstos nos artigos 79 e 80 da 
mesma Lei. 

 
14.4. O prazo de vigência da contratação se encerra no final do exercício financeiro da assinatura do 
mesmo e poderá ser prorrogado conforme previsão no instrumento contratual ou no termo de referência. 

 
14.5. Previamente à contratação a Administração realizará consultas para identificar possível 
suspensão temporária de participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de 
contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no 
art. 29, da Instrução Normativa nº 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.522, 
de 19 de julho de 2002, consulta prévia ao CADIN. 

 
14.6. Por ocasião da assinatura do contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação 
consignadas neste Edital, as quais deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do contrato. 

 
14.6.1. Na hipótese de irregularidade, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o 
cadastro no prazo de até 02 (dois) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no 
edital e anexos. 

 
14.7. Na assinatura do contrato ou da ata de registro de preços, será exigida a comprovação das 
condições de habilitação consignadas no edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a 
vigência do contrato ou da ata de registro de preços. 

 
14.8. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação consignadas 
no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de preços, a Administração, sem prejuízo 
da aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar 
outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos para 
habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a negociação, 
assinar o contrato ou a ata de registro de preços. 

 

15. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL.  
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15.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual são as estabelecidas no Termo 
de Referência, anexo a este Edital. 

 

16. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO.  
 

16.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no Termo de 
Referência. 

 

17. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.  
 

17.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de Referência. 
 

18. DO PAGAMENTO.  
 

18.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este 
Edital. 

 

19. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.  
 

19.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatário 
que: 

 
19.1.1. Não assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando 
convocado dentro do prazo de validade da proposta; 
19.1.2. Não assinar a ata de registro de preços, quando cabível; 

 

19.1.3. Apresentar documentação falsa; 
 

19.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 
 

19.1.5. Ensejar o retardamento da execução do objeto; 
 

19.1.6. Não mantiver a proposta; 
 

19.1.7. Cometer fraude fiscal; 
 

19.1.8. Comportar-se de modo inidôneo; 
 

21.2. O atraso injustificado ou retardamento na prestação de serviços objeto deste certame sujeitará a 
empresa, a juízo da Administração, à multa moratória de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, até o 
limite de 10% (dez por cento), conforme determina o art. Nº 86, da Lei Nº 8666/93. 

 
21.2.1. A multa prevista neste ITEM será descontada dos créditos que a contratada possuir com a 
Prefeitura Municipal de Coelho Neto (MA), e poderá cumular com as demais sanções 
administrativas, inclusive com as multas previstas. 

 
21.3. A inexecução total ou parcial do objeto contratado, a Administração poderá aplicar à vencedora, 
as seguintes sanções administrativas, nos termos do artigo Nº 87, da Lei Nº 8.666/93: 

 
a) Advertência por escrito; 
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b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de até 20% (vinte por cento) sobre 
o valor total do contrato; 

 

c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Prefeitura 
Municipal de Coelho Neto (MA), por prazo não superior a 02 (dois) anos, sendo que em caso de 
inexecução total, sem justificativa aceita pela Administração da Prefeitura Municipal de Coelho 
Neto (MA), será aplicado o limite máximo temporal previsto para a penalidade 05 (cinco) anos; 

 

d) Declaração de inidoneidade para licitar junto à Administração Pública, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade, de acordo com o inciso IV do art. Nº 87 da Lei Nº 8.666/93, c/c art. Nº 7º da 
Lei Nº 10.520/02 e art. Nº 14 do Decreto Nº 3.555/00. 

 
21.4. Do ato que aplicar a penalidade caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da 
ciência da intimação, podendo a Administração reconsiderar sua decisão ou nesse prazo encaminhá-lo 
devidamente informado para a apreciação e decisão superior, dentro do mesmo prazo. 

 
21.5. Serão publicadas no Diário Oficial dos Municípios - http://www.diarioficialdosmunicipios.org/ -, as 
sanções administrativas previstas no ITEM 17.2, c, d, deste edital, inclusive a reabilitação perante a 
Administração Pública. 

 
21.6. DA FRAUDE E DA CORRUPÇÃO - Os licitantes e o contratado devem observar e fazer observar, 
por seus fornecedores e subcontratados, se admitida à subcontratação, o mais alto padrão de ética 
durante todo o processo de licitação, de contratação e de execução do objeto contratual. 

 

21.6.1. PARA OS PROPÓSITOS DESTA CLÁUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTES PRÁTICAS: 
 

a) PRÁTICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer 
vantagem com o objetivo de influenciar a ação de servidor público no processo de licitação ou na 
execução do contrato; 

 
b) PRÁTICA FRAUDULENTA: A falsificação ou omissão dos fatos, com o objetivo de influenciar o 
processo de licitação ou de execução do contrato; 

 

c) PRÁTICA CONLUIADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes, 
com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do órgão licitador, visando estabelecer 
preços em níveis artificiais e não-competitivos; 

 
d) PRÁTICA COERCITIVA: Causar danos ou ameaçar causar dano, direta ou indiretamente, às 
pessoas ou sua propriedade, visando influenciar sua participação em um processo licitatório ou afetar 
a execução do contrato. 

 

e) PRÁTICA OBSTRUTIVA: Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspeções ou fazer 
declarações falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir 
materialmente a apuração de alegações de prática prevista acima; atos cuja intenção seja impedir 
materialmente o exercício do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspeção. 

 

20. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO DE RESERVA.  
 

20.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da 
proposta do licitante mais bem classificado. 
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20.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do certame 
em relação ao licitante melhor classificado. 

 
20.3. 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. 

 
20.4. 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 nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/2013. 

 

21. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO.  
 

21.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer 
pessoa poderá impugnar este Edital. 

 
21.2. A impugnação deverá ser realizada exclusivamente por forma eletrônica no sistema 
www.portaldecompraspublicas.com.br. 

 

21.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus anexos, 
decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (DOIS) dias úteis contados da data de recebimento da 
impugnação. 

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

 

21.5. . Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados ao 
Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anterior à data designada para abertura da sessão pública, 
exclusivamente por meio eletrônico via internet, em campo próprio do Sistema Portal de Compras 
Públicas no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br. 

 

21.6. O pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (DOIS) dias úteis, 
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos responsáveis pela 
elaboração do edital e dos anexos. 

 
21.7. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame, 
salvo quando se amoldarem ao art. 21 parágrafo 4º, da Lei 8.666/93. 

 
21.7.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada 
pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitação. 

 
21.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão os 
participantes e a administração. 

 
21.9. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de 
ordem geral, serão cadastradas no sítio www.portaldecompraspublicas.com.br, sendo de 
responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento. 

 
21.10. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas após o respectivo prazo legal ou, no caso 
de empresas, que estejam subscritas por representante não habilitado legalmente ou não identificado 
no processo para responder pela proponente. 
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21.11. A petição de impugnação apresentada por empresa deve ser firmada por sócio, pessoa 
designada para a administração da sociedade empresária, ou procurador, e vir acompanhada, conforme 
o caso, 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 para 
impugnar o Edital). 

 

22. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS.  
 

22.1. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico. 
22.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação em 
contrário, pelo Pregoeiro. 
22.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o horário 
de Brasília – DF. 
22.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não 
alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante despacho 
fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de 
habilitação e classificação. 

22.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação. 
22.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio 
da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação. 
22.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a 
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 
condução ou do resultado do processo licitatório. 

22.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na 
Administração. 

 
22.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, 
desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse 
público. 
22.10. O licitante é o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. 

22.10.1. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele 
contidas implicará a imediata desclassificação do proponente que o tiver apresentado, ou, caso 
tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato ou do documento equivalente, sem prejuízo das 
demais sanções cabíveis. 

 
22.11. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças que 
compõem o processo, prevalecerá as deste Edital. 
22.12. A PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO (MA), poderá revogar este Pregão por razões 
de interesse público decorrente de fato superveniente que constitua óbice manifesto e incontornável, ou 
anulá-lo por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, salvo quando for viável a convalidação 
do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os princípios da ampla defesa e contraditório. 

22.12.1. A anulação do pregão induz à do contrato. 
 

24.12.2. A anulação da licitação por motivo de ilegalidade não gera obrigação de indenizar. 
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22.13. É facultado à autoridade superior, em qualquer fase deste Pregão, promover diligência destinada 
a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de informação ou de 
documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificação e habilitação. 

22.14.O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: 

www.portaldecompraspublicas.com.br, no e-mail: cpl.coelhoneto.ma@gmail.com, e também 
poderão ser lidos e/ou obtidos na Sala de Reuniões com a Equipe de Pregão, no Endereço Praça 
Getúlio Vargas, S/N, Centro, na Cidade de Coelho Neto - MA, nos dias úteis, no horário das 08:00 
às 14:00, mesmo endereço e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão 
com vista franqueada aos interessados. 

22.15.Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos: 
 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA; 
 

ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO; 

 
 

COELHO NETO (MA), EM 02 DE AGOSTO DE 2022 

 
 
 
 

Sergio Ricardo Viana Bastos 
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão 

SERGIO RICARDO 
VIANA 
BASTOS:4706065
4372

Assinado de forma digital 
por SERGIO RICARDO 
VIANA 
BASTOS:47060654372 
Dados: 2022.08.02 
11:30:09 -03'00'

PR2022.03/CLHO-02948 - Pág 227



SECRETARIA MUNICIPAL DE 
PLANEJAMENTO E GESTÃO 

 

 
 

 
 

1. OBJETO: Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de 
arrecadação e data center (servidor nuvem), para atender as necessidades da Secretaria Municipal 
de Planejamento e Gestão do Município de Coelho Neto – MA no exercício de 2022. 

 

1.1. O presente Termo de Referência visa detalhar os serviços necessários para atender as 
demandas desta Secretaria. 

 
2. JUSTIFICATIVA 

2.1. A solicitação da Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado 

de arrecadação e data center (servidor nuvem, local que processa e armazena os servidores, 

acumulando os dados dentro dos sistemas gerados na instituição), para que o município desenvolva 

todas o serviços atinentes à área de tributação atender as necessidades da Secretaria Municipal 

de Planejamento e Gestão do Município de Coelho Neto – MA no exercício de 2022, com as 

seguintes especificações mínimas: 

1- Controle dos Impostos Predial, Territorial e Taxas de Serviços Urbanos, com cadastro de todos 

os imóveis edificados e não edificados para lançamento; 

2- Gravação do histórico das alterações cadastrais; 

3- Impressão de relatórios gerenciais, guias de recolhimento, certidões e gráficos para análise; 

4- Controle das empresas, autônomos, ambulantes, notas fiscais e das declarações de serviços de 

Tomadores e Prestadores, com cruzamento de informações para facilitar a fiscalização; 

5- Cadastro de propriedades rurais; 

6- Emissão de guias de recolhimento referentes a conservação de estradas, de acordo com o índice 

de utilização de cada propriedade e escoamento de produção; 

7- Controle de todos os tipos de receitas, (chamadas receitas diversas); 

8- Sistema de definição de valores flexível com fórmulas de cálculos e controle de infrações; 

9- Controle de dívidas, pagamentos, parcelamentos e pré-parcelamentos; 

10 - Emissão de diversos relatórios gerenciais, balancetes e gráficos; 

11 - Controle da dívida ativa; 

12 - Permitir a integração entre a prefeitura e a rede bancária ou qualquer outra rede de 

recebimentos; 

13 - Controle de contratos de débito automático com essas instituições; 

14 - Integração de todos os módulos do  sistema, permitindo um acesso rápido a todas as 

informações e serviços relacionados ao atendimento e emissão de relatórios; 

15 - Controle dos recebimentos, efetuando a baixa dos mesmos em tempo real no financeiro; 

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 
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16- Emissão de certidões. 

 
3. FUNDAMENTO LEGAL 
3.1. O procedimento licitatório a ser adotado obedecerá, integralmente, ao que estabelece a Lei Federal 
nº 8.666, de 21.06.1993 e suas alterações e Lei Federal nº 10.520/2002 e todas as demais normas e 
legislações vigentes e aplicáveis ao presente termo. 

 
4. ESPECIFICAÇÕES DETALHADAS DOS SERVIÇOS E DOTAÇÃO ORCAMENTÁRIA 

 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE 
V. UNIT V. TOTAL LEI 

123/2006 

01 
Sistema integrado de 
arrecadação 

MÊS 12 
R$ 

1.425,00 
R$ 

17.100,00 
EXCLUSIVO 

02 Data Center (servidor nuvem) MÊS 12 
R$ 

820,00 
R$ 

9.840,00 
EXCLUSIVO 

 
 

 
4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária 

própria, prevista no orçamento da Prefeitura Municipal de Coelho Neto (MA), para o exercício 

de 2022: 

4.1.2 - 0601 Sec.Mun de Adm,,planej.finanças.semapf 04 129 0080 2.126 Man. do Departamento de 
Tributos Municip e Fiscalização 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica 1500000000 Recursos 
não vinculados de Impostos natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro 

 

5. DO QUANTITATIVO 
5.1. As quantidades previstas na tabela acima são estimativas máximas para o período de validade do 
Contrato, reservando-se que a Secretaria municipal, no direito de adquirir em cada item o quantitativo 
que julgar necessário, podendo ser parcial, integral ou até mesmo abster-se de adquirir quaisquer itens 
especificados. 

 
6. DO CONTROLE E ALTERAÇÃO DE PREÇOS 
6.1. Durante a vigência do contrato, os preços contratados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas 
hipóteses, devidamente comprovadas na ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do 
art. 65 da Lei nº. 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado; 
6.2. O preço contratado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles praticados no 
mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços registrados; 
6.3. Quando o preço inicialmente contratado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado a CONTRATANTE convocará o CONTRATADO, visando à negociação para 
redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado; 
6.4. Frustrada a negociação, o CONTRATADO será liberado do compromisso assumido; 
6.5. Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº. 
8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar rescindir o Contrato e iniciar 
outro processo licitatório. 

 

7. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 

7.1. O Contrato terá a vigência de 12 (doze) meses, entrando em vigor na data da assinatura do ajuste. 
 

8. REQUISITOS COMUNS A TODOS OS SERVIÇOS 
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8.1. Os serviços ofertados não poderão ter sido descontinuados pelo CONTRATADO, ou seja, deverão 
estar em linha de produção. 

 

9. DA SOLICITAÇÃO, DO LOCAL E DO PRAZO DE EXECUÇÃO. 
9.1. Os serviços deverão ser executados conforme as necessidades da secretaria, mediante emissão 
da ordem de serviço; 
9.2. Os serviços deverão ser executados nos locais indicados nas ordens de serviço emitidas pela 
Secretaria; 
9.3. O prazo máximo para execução será de até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do 
recebimento da ordem de serviço. 

 

10. DO RECEBIMENTO 
10.1. O recebimento do objeto contratual observará o seguinte procedimento: 
10.1.1. Recebimento provisório, lavrado na data de execução dos serviços e do respectivo faturamento, 
de acordo com o disposto no art. 73, II, alínea “a”, da Lei n.º 8.666/1993, não implicando em 
reconhecimento da regularidade da execução dos serviços, nem do respectivo faturamento. 
10.1.1.1. O recebimento provisório consiste na identificação e conferência dos serviços, com ênfase na 
integridade física, quantitativa e qualitativa. 
10.1.2. Recebimento definitivo, lavrado em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento provisório, de 
acordo com o disposto no art. 73, II, alínea “b”, da Lei n.º 8.666/1993, compreendendo a aceitação do 
bem/serviço, segundo a quantidade, qualidade, características físicas e especificações técnicas 
contratadas. 
10.1.2.1. O recebimento definitivo consiste na verificação do atendimento dos serviços aos termos e 
condições do termo de referência, Contrato e seus anexos, inclusive a proposta comercial da 
Contratada. 

 

11. DO PAGAMENTO 
11.1 O pagamento será efetuado referente ao serviço, após a comprovação de que a empresa 
CONTRATADA está em dia com as obrigações perante o Sistema de Seguridade Social, mediante a 
apresentação das Certidões Negativas de Débitos com a Previdência Social e o FGTS, no prazo não 
superior a 30 (trinta) dias, e CNDT (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas) contados da entrega da 
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE FORNECIMENTO, EMITIDA CONFORME PROTOCOLO N° 
085/2010 APROVADO PELO CONFAZ-CONSELHO NACIONAL DE POLITICA FAZENDARIA, 
OBRIGATORIAMENTE ACOMPANHADA DO DANFE (DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL 
ELETRONICA), devidamente atestada pelo setor competente. Será verificada também sua regularidade 
com os Tributos Federais, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta 
Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União. 
11.2. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste termo, 
em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação 
das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes. 
11.3. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado caso o mesmo se encontre em situação irregular 
perante a Previdência Social, o Fundo de Garantia Sobre Tempo de Serviço (FGTS) e os Tributos 
Federais, conforme item 14.1. 
11.4. As Notas Fiscais/fatura deverão vir acompanhadas da respectiva ordem de serviço. 
11.5. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA. 

 
12 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
12.1 Dentre outras atribuições decorrentes da celebração deste Contrato Administrativo para execução 
dos serviços, a Contratada se obriga a: 
a) executar os serviços no prazo estabelecido no Termo de Referência, contados a partir do recebimento 
da respectiva Autorização de Serviço expedida pelo CONTRATANTE, conforme especificações técnicas 
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estabelecidas Ato convocatório e em sua Proposta de Preços, observadas as respectivas quantidades, 
qualidade e preços; 
b) substituir os serviços reprovados no recebimento provisório, por estarem em desacordo com as 
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência ou com a Proposta de Preços, no prazo de 
até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da respectiva Notificação; 
c) substituir os serviços em que se verificarem vícios redibitórios após a assinatura do ateste que 
formalizar o recebimento definitivo, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da constatação 
do vicio e às suas expensas, a critério da CONTRATANTE; 
d) não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do Contrato; 
e) identificar seu pessoal nos atendimentos de execução dos serviços; 
f) designar preposto para resolver todos os assuntos relativos à execução deste Contrato, indicando 
seus endereços físico e eletrônico (e-mail), telefone, celular e fac-símiles; 
g) comunicar imediatamente qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados 
bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes; 
h) responsabilizar-se pela qualidade dos serviços executados, sob pena de responder pelos danos 
causados à Administração ou a terceiros; 
i) responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessária à execução 
deste Contrato, como única e exclusiva empregadora; 
j) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em serviço, por tudo 
quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem; 
k) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo quando da prestação dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE; 
l) manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas. 

 

13. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
13.1. O Município de Coelho Neto - MA, pessoa jurídica de direito público, por intermédio da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Finanças obriga-se a: 
a) emitir as respectivas Autorizações de Serviço; 
b) acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços; 
c) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a execução dos serviços, podendo 
recusar aqueles que não estejam de acordo com as especificações exigidas; 
d) notificar a CONTRATADA para a substituição dos serviços reprovados no recebimento provisório; 
e) notificar a CONTRATADA para a substituição dos serviços que apresentarem vícios redibitórios após 
a assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo; 
f) efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos, observando 
as normas administrativas e financeiras em vigor; 
g) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos serviços; 
h) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da 
CONTRATADA; 
i) propor a aplicação das sanções administrativas e demais cominações legais pelo descumprimento 
das obrigações assumidas pela CONTRATADA. 

 
14. DAS PENALIDADES ADMINISTRATIVAS 
14.1. Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do Contrato a ser celebrado, serão 
aplicadas ao CONTRATADO que incorrer em inexecução total ou parcial da execução dos serviços as 
penalidades previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, aplicando-se ainda as seguintes sanções 
administrativas, garantida sempre a ampla defesa e o contraditório: 
14. 1.1. Advertência; 
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14.1.2. Multa moratória de 1% (um por cento) do valor global do Contrato, em caso de atraso de até 05 
(cinco) dias para a execução dos serviços a contar do prazo estipulado em cada ordem de serviço ou 
documento equivalente emitida, ou descumprimento de qualquer obrigação assumida. 
14.1.3. Multa moratória de 10% (dez por cento) do valor contratado, no caso de recusa injustificada para 
o recebimento da ordem de serviço. 
14.2. As sanções administrativas previstas no Termo de Referência são independentes entre si, 
podendo ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas legais cabíveis, 
garantida a prévia defesa; 
14.3. As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas nos casos de força maior, devidamente 
comprovado, a critério da administração; 
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TERMO DE CONTRATO Nº ......../ ... , QUE FAZEM ENTRE SI 
O(A).......................................................... E A EMPRESA 
............................................................. 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ............................... por intermédio do(a) .................................... 
(órgão)    contratante),        com    sede    no(a)    .....................................................,    na    cidade    de 
...................................... /Estado ..., inscrito(a) no CNPJ sob o nº ................................, neste ato 
representado(a) pelo Secretário(a), Sr.........................., portador(a) da Carteira de Identidade nº 
................., expedida pela (o) .................., e CPF nº ........................, doravante denominada 
CONTRATANTE, e o(a) .............................. inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº ............................. , 
sediado(a) na ..................................., em .............................. doravante designada CONTRATADA, neste 
ato representada pelo(a) Sr.(a) ....................., portador(a) da Carteira de Identidade nº .................. , 
expedida pela (o) .................., e CPF nº......................... , tendo em vista o que consta no Processo nº 
.............................. e em observância às disposições da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei nº 
10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, do 
Decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente 
do Pregão nº ........../20....,, mediante as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 

 

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO.  
 

1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a ..............................., conforme especificações e 
quantitativos estabelecidos no Termo de Referência, anexo do Edital. 

 
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à proposta 
vencedora, independentemente de transcrição. 

 
1.3. Discriminação do objeto: 

 

EMPRESA: 

CNPJ: 

ENDEREÇO: 

REPRESENTANTE: 
E-MAIL: TEL.: ( ) 

ITENS DESCRIÇÃO QUANT. UNID. 
VALOR 

UNITÁRIO 
VALOR 
TOTAL 

      

VALOR TOTAL:  

 
2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA.  

 
2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é aquele fixado no Termo de Referência, com início 
na data de / / e encerramento em / / , prorrogável na forma do art. 57, 
§1º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

ANEXO II – MINUTA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº /20   
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3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO.  
 

3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ ............ (...............). 
 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da 
execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto da contratação. 

 

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.  
 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação orçamentária própria, 
prevista no orçamento do Município, para o exercício de 20 , na classificação abaixo: 

 
Gestão/Unidade: 
Fonte: 
Programa de Trabalho: 
Elemento de Despesa: 
5. CLÁUSULA QUINTA – PAGAMENTO.  

 

O pagamento será efetuado referente ao serviço, após a comprovação de que a empresa 
CONTRATADA está em dia com as obrigações perante o Sistema de Seguridade Social, mediante a 
apresentação das Certidões Negativas de Débitos com a Previdência Social e o FGTS, no prazo não 
superior a 30 (trinta) dias, e CNDT (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas) contados da entrega da 
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE FORNECIMENTO, EMITIDA CONFORME PROTOCOLO N° 
085/2010 APROVADO PELO CONFAZ-CONSELHO NACIONAL DE POLITICA FAZENDARIA, 
OBRIGATORIAMENTE ACOMPANHADA DO DANFE (DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL 
ELETRONICA), devidamente atestada pelo setor competente. Será verificada também sua regularidade 
com os Tributos Federais, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta 
Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União, Certidão 
Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições 
Federais e Dívida Ativa do Estado, Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com 
efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa do Município, FGTS e CNDT . 

 

11.2. É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste termo, 
em especial a cobrança bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação 
das sanções previstas neste instrumento e indenização pelos danos decorrentes. 

 

11.3. Nenhum pagamento será efetuado ao contratado caso o mesmo se encontre em situação irregular 
com os Tributos Federais, mediante apresentação da Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta 
Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa da União, Certidão 
Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições 
Federais e Dívida Ativa do Estado, Certidão Conjunta Negativa, ou Certidão Conjunta Positiva com 
efeitos de Negativa, de Tributos e Contribuições Federais e Dívida Ativa do Município, FGTS e CNDT. 

 

11.4. As Notas Fiscais/fatura deverão vir acompanhadas da respectiva ordem de serviço. 
 

11.5. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à CONTRATADA. 
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6. CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE.  
 

Durante a vigência do contrato, os preços contratados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, 
devidamente comprovadas na ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 
nº. 8.666/93 ou de redução dos preços praticados no mercado; 
6.2. O preço contratado poderá ser revisto em face de eventual redução daqueles praticados no 
mercado, ou de fato que eleve o custo dos serviços registrados; 
6.3. Quando o preço inicialmente contratado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço 
praticado no mercado a CONTRATANTE convocará o CONTRATADO, visando à negociação para 
redução de preços e sua adequação ao praticado pelo mercado; 
6.4. Frustrada a negociação, o CONTRATADO será liberado do compromisso assumido; 
6.1. Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei nº. 
8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar rescindir o Contrato e iniciar 
outro processo licitatório. 

 

7. CLÁUSULA SÉTIMA – GARANTIA DE EXECUÇÃO.  
 

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

8. CLÁUSULA OITAVA - EXECUÇÃO E RECEBIMENTO DO OBJETO.  
 

8.1. DA SOLICITAÇÃO, DO LOCAL E DO PRAZO DE EXECUÇÃO. 
8.1.1. Os serviços deverão ser executados conforme as necessidades da secretaria, mediante emissão 
da ordem de serviço; 
8.1.2. Os serviços deverão ser executados nos locais indicados nas ordens de serviço emitidas pela 
Secretaria; 
8.1.3O prazo máximo para execução será de até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do 
recebimento da ordem de serviço. 

 

8.2 DO RECEBIMENTO 
8.2.1. O recebimento do objeto contratual observará o seguinte procedimento: 
8.2.2. Recebimento provisório, lavrado na data de execução dos serviços e do respectivo faturamento, 
de acordo com o disposto no art. 73, II, alínea “a”, da Lei n.º 8.666/1993, não implicando em 
reconhecimento da regularidade da execução dos serviços, nem do respectivo faturamento. 
8.2.3. O recebimento provisório consiste na identificação e conferência dos serviços, com ênfase na 
integridade física, quantitativa e qualitativa. 
8.2.4. Recebimento definitivo, lavrado em até 10 (dez) dias úteis após o recebimento provisório, de 
acordo com o disposto no art. 73, II, alínea “b”, da Lei n.º 8.666/1993, compreendendo a aceitação do 
bem/serviço, segundo a quantidade, qualidade, características físicas e especificações técnicas 
contratadas. 
8.2.5. O recebimento definitivo consiste na verificação do atendimento dos serviços aos termos e 
condições do termo de referência, Contrato e seus anexos, inclusive a proposta comercial da 
Contratada. 

 

9. CLAÚSULA NONA – FISCALIZAÇÃO.  

 

CONTRATANTE fiscalizará a entrega dos produtos e verificará cumprimento das especificações 
solicitadas; 

A fiscalização pela CONTRATANTE não desobriga a CONTRATADA de sua responsabilidade quanto 
à perfeita execução do objeto deste instrumento. 
A ausência de comunicação por parte da CONTRATANTE, referente a irregularidades ou falhas, não 
exime a CONTRATADA das responsabilidades determinadas 
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10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA.  
10.1 – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

10.1.2 Dentre outras atribuições decorrentes da celebração deste Contrato Administrativo para 
execução dos serviços, a Contratada se obriga a: 

 

a) executar os serviços no prazo estabelecido no Termo de Referência, contados a partir do recebimento 
da respectiva Autorização de Serviço expedida pelo CONTRATANTE, conforme especificações técnicas 
estabelecidas Ato convocatório e em sua Proposta de Preços, observadas as respectivas quantidades, 
qualidade e preços; 

 

b) substituir os serviços reprovados no recebimento provisório, por estarem em desacordo com as 
especificações técnicas exigidas no Termo de Referência ou com a Proposta de Preços, no prazo de 
até 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da respectiva Notificação; 

 

c) substituir os serviços em que se verificarem vícios redibitórios após a assinatura do ateste que 
formalizar o recebimento definitivo, observado o prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da constatação 
do vicio e às suas expensas, a critério da CONTRATANTE; 

 

d) não transferir a terceiros, no todo ou em parte, o objeto do Contrato; 
 

e) identificar seu pessoal nos atendimentos de execução dos serviços; 
 

f) designar preposto para resolver todos os assuntos relativos à execução deste Contrato, indicando 
seus endereços físico e eletrônico (e-mail), telefone, celular e fac-símiles; 

 

g) comunicar imediatamente qualquer alteração no seu estatuto social, razão social, CNPJ, dados 
bancários, endereço, telefone, fax e outros dados que forem importantes; 

 

h) responsabilizar-se pela qualidade dos serviços executados, sob pena de responder pelos danos 
causados à Administração ou a terceiros; 

 

i) responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessária à execução 
deste Contrato, como única e exclusiva empregadora; 

 

j) responsabilizar-se por quaisquer acidentes sofridos pelos empregados, quando em serviço, por tudo 
quanto às leis trabalhistas e previdenciárias lhes assegurem; 

 

k) responsabilizar-se pelos danos causados direta ou indiretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo quando da prestação dos serviços, não excluindo ou reduzindo essa 
responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo CONTRATANTE; 

 

l) manter, durante a execução do Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas. 

 
 

10.2. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 

10.2.1. O Município de Coelho Neto - MA, pessoa jurídica de direito público, por intermédio da Secretaria 
Municipal de Administração, Planejamento e Finanças obriga-se a: 
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a) emitir as respectivas Autorizações de Serviço; 
 

b) acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços; 
 

c) atestar os documentos fiscais pertinentes, quando comprovada a execução dos serviços, podendo 
recusar aqueles que não estejam de acordo com as especificações exigidas; 

 

d) notificar a CONTRATADA para a substituição dos serviços reprovados no recebimento provisório; 
 

e) notificar a CONTRATADA para a substituição dos serviços que apresentarem vícios redibitórios após 
a assinatura do ateste que formalizar o recebimento definitivo; 

 

f) efetuar os pagamentos à CONTRATADA, de acordo com a forma e prazo estabelecidos, observando 
as normas administrativas e financeiras em vigor; 

 

g) comunicar à CONTRATADA toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução dos serviços; 
 

h) prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da 
CONTRATADA; 

 

i) propor a aplicação das sanções administrativas e demais cominações legais pelo descumprimento 
das obrigações assumidas pela CONTRATADA. 
. 
11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS.  

 

Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições do Contrato a ser celebrado, serão aplicadas 
ao CONTRATADO que incorrer em inexecução total ou parcial da execução dos serviços as penalidades 
previstas nos artigos 86 e 87 da Lei nº 8.666/93, aplicando-se ainda as seguintes sanções 
administrativas, garantida sempre a ampla defesa e o contraditório: 
11.1. Advertência; 
11.2. Multa moratória de 1% (um por cento) do valor global do Contrato, em caso de atraso de até 05 
(cinco) dias para a execução dos serviços a contar do prazo estipulado em cada ordem de serviço ou 
documento equivalente emitida, ou descumprimento de qualquer obrigação assumida. 
11.3. Multa moratória de 10% (dez por cento) do valor contratado, no caso de recusa injustificada para 
o recebimento da ordem de serviço. 
As penalidades aplicadas só poderão ser relevadas nos casos de força maior, devidamente 
comprovado, a critério da administração. 

 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO.  
 

12.1. O PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERÁ SER RESCINDIDO: 
 

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e XVII 
do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem 
prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital; 

 
12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
12.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à CONTRATADA 
o direito à prévia e ampla defesa. 
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12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão administrativa 
prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

 
12.4. O TERMO DE RESCISÃO SERÁ PRECEDIDO DE RELATÓRIO INDICATIVO DOS SEGUINTES 
ASPECTOS, CONFORME O CASO: 

 
12.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

 
12.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

 
12.4.3. Indenizações e multas. 

 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES.  
 

13.1. É VEDADO À CONTRATADA: 
 

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 
 

13.1.2. Interromper a execução contratual sob alegação de inadimplemento por parte da 
CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES.  
 

14.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 

14.2. A CONTRATADA é 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. 

 
14.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão exceder o 
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS.  
 

15.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei 
nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitações e contratos 
administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código 
de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos. 

 

16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO.  
 

16.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, no Diário 
Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 

 

17. CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO.  
 

17.1. É eleito o Foro da Comarca de Coelho Neto (MA) para dirimir os litígios que decorrerem da 
execução deste Termo de Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 55, 
§2º da Lei nº 8.666/93. 
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Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 02 (duas) vias de 
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 

 
 

Coelho Neto (MA), .......... de.......................................... de 20..... 
 
 
 

 

Responsável legal da CONTRATANTE 
 
 

 

Responsável legal da CONTRATADA 
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TENÇÃO DO EDITAL: O edital e seus anexos estão à disposição 
dos interessados na Comissão Permanente de Licitação – CPL, situa-
da a Av. Henrique de La Roque s/n, Centro, Cidelândia – MA. Onde 
poderão ser consultados e obtidos gratuitamente, ou ainda pelo site 
www.cidelandia.ma.gov.br.Maiores informações: emailcplcidelen-
dia@gmail.com e telefone: 99 9 88054715. OnyklleyFatiano Do-
mingos Soares - Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO - MA

AVISO DE LICITAÇÃO A Prefeitura M de Coelho Neto-MA, por 
meio da Sec. M. de Planejamento e Gestão, torna público para conhe-
cimento dos interessados que fará realizar,  licitação na modalidade 
Pregão Eletrônico 029/2022., do tipo menor preço, para Contratação 
de empresa especializada para implantação de sistema integrado de 
arrecadação e data center (servidor nuvem), para atender as neces-
sidades da Sec. M. de Planejamento e Gestão do Município,  no dia 
22/08/2022 às 08:00 horas , através do site https://www.portalde 
compraspublicas.com.br, sendo presidida pelo Pregoeiro desta Pre-
feitura . Edital : endereço https://www.portaldecompraspublicas.com.
br no Portal da Transparência no endereço: https://licitacoes.coelho-
neto.ma.gov.br/. Esclarecimentos adicionais pagina web do Portal de 
Compras ou através do e-mail: cpl.coelhoneto.ma@gmail.com. Coe-
lho Neto - MA, 02 de Agosto de 2022. Sérgio Ricardo Viana Bastos 
– Secretário M. de Planejamento e Gestão.

A Prefeitura M. de Coelho Neto-MA, por meio da Sec. M. de Pla-
nejamento e Gestão, torna público para conhecimento dos interes-
sados que fará realizar, licitação na modalidade Pregão Eletrônico 
030/2022. do tipo menor preço, para Contratação de empresa presta-
dora de serviços de provedor de internet, para atender as necessidades 
das diversas secretaria do município, por meio de registro de preços, 
no dia 23/08/2022 às 08:00 horas, através do  site https://www.por-
taldecompraspublicas.com.br , sendo presidida pelo Pregoeiro desta 
Prefeitura . Edital : https://www.portaldecompraspublicas.com.br no 
Portal da Transparência no endereço: https://licitacoes.coelhoneto.
ma.gov.br/ . Esclarecimentos adicionais pagina web do Portal de 
Compras ou através do e-mail: cpl.coelhoneto.ma@gmail.com . Co-
elho Neto - MA, 02 de Agosto de 2022. Sérgio Ricardo Viana Bastos 
– Secretário M. de Planejamento e Gestão.

A Prefeitura M.de Coelho Neto - MA, por meio do Fundo M. de Saúde 
torna público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, 
licitação na modalidade Pregão Eletrônico 031/2022, do tipo menor 
preço, para Aquisição de equipamentos para estruturação e adequa-
ção dos ambientes de assistência odontológica na atenção primária à 
saúde e na atenção especializada, no enfrentamento à emergência de 
saúde pública de importância nacional decorrente da pandemia do co-
ronavírus (covid19) para atender as necessidades da Sec. M. de saúde 
do município, por meio de registro de preços, no dia 24/08/2022 às 
08:00 horas, através site https://www.portalde compraspublicas.com.
br , sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura . Edital: https://
www.portaldecompraspublicas.com.br no https://licitacoes .coelho 
neto.ma.gov.br/ . Esclarecimentos adicionais pagina web do Portal 
de Compras. Coelho Neto - MA, 02 de Agosto de 2022. Josely Maria 
Silva Almeida – Secretaria Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COROATÁ - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 019/2022. 
A Prefeitura Municipal de Coroatá/MA, através de seu pregoeiro, de-
signado pela Portaria nº 001/2022, torna público para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/2002, 
Decreto Municipal nº 040/2020, Lei Complementar 123/2006, Lei nº 
10.024/2019, Decreto Federal 3.555/2002, e da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, licitação na modalidade PREGÃO na forma 
ELETRÔNICA do tipo MENOR PREÇO por ITEM, cujo objeto é 
Contratação de empresa especializada para fornecimento de vei-

culo móvel para transporte de equipes das unidades de saúde do 
municipio de Coroatá-MA. A realização do certame está prevista 
para o dia 18 de Agosto de 2022, às 08h00min - horário de Brasí-
lia. Edital/Anexos estão à disposição dos interessados no horário das 
08:00 às 14:00hs na Comissão Permanente de Licitação-CPL, para 
consulta gratuita, podendo ser obtidos através do sites: http://transpa-
rencia.coroata.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce; http://site.
tce.ma.gov.br/index.php/mural-de-licitacoes-2 e www.portaldecom-
praspublicas.com.br, ou mediante pagamento de R$ 50,00 (cinquenta 
reais), a ser recolhido através do Documento de Arrecadação Muni-
cipal-DAM emitido pela Secretaria Municipal de Finanças, E-mail.:-
cplcoroata@gmail.com, Tel.: 3641-1478, Coroatá/MA 03/08/2022, 
Valquíria de Sousa Costa Carneiro, Secretária Municipal De Saúde.

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 020/2022. 
A Prefeitura Municipal de Coroatá/MA, através de seu pregoeiro, de-
signado pela Portaria nº 001/2022, torna público para conhecimento 
dos interessados, que fará realizar, sob a égide da Lei nº 10.520/2002, 
Decreto Municipal nº 040/2020, Lei Complementar 123/2006, Lei nº 
10.024/2019, Decreto Federal 3.555/2002, e da Lei nº 8.666/93 e suas 
alterações posteriores, licitação na modalidade PREGÃO na forma 
ELETRÔNICA do tipo MENOR PREÇO por ITEM, cujo objeto é 
Contratação de empresa especializada para aquisição de 01 (um) 
veículo tipo Van para atender do TFD (Tratameno Fora Domicilio) 
do municipio de Coroatá-MA. A realização do certame está prevista 
para o dia 19 de Agosto de 2022, às 08h00min - horário de Brasília. 
Edital/Anexos estão à disposição dos interessados no horário das 08:00 
às 14:00hs na Comissão Permanente de Licitação-CPL, para consulta 
gratuita, podendo ser obtidos através do sites: http://transparencia.coro-
ata.ma.gov.br/acessoInformacao/licitacao/tce; http://site.tce.ma.gov.
br/index.php/mural-de-licitacoes-2 e www.portaldecompraspublicas.
com.br, ou mediante pagamento de R$ 50,00 (cinquenta reais), a ser 
recolhido através do Documento de Arrecadação Municipal-DAM 
emitido pela Secretaria Municipal de Finanças, E-mail.:cplcoroata@
gmail.com, Tel.: 3641-1478, Coroatá/MA 03/08/2022, Valquíria de 
Sousa Costa Carneiro, Secretária Municipal De Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE 
ESPERANTINÓPOLIS - MA

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. PE.011/2022 
(SRP). O Município de Esperantinópolis, Poder Executivo, por in-
termédio da Secretaria Municipal de Assistência Social/Fundo Mu-
nicipal de Assistência Social, torna público para conhecimento dos 
interessados que na data, horário e local indicado fará realizar lici-
tação na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, do tipo 
menor preço por item, tendo por objeto a seleção de proposta mais 
vantajosa para contratação de pessoa(s) jurídica(s) para prestação ser-
viços funerários com fornecimentos de urnas funerárias, de interesse 
da secretaria municipal de assistência social, em conformidade com 
o Termo de Referência disposto no Anexo I do edital, o qual será 
processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520, de 2002, 
Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019, à Lei nº 8.078, de 1990 
- Código de Defesa do Consumidor, à Lei Complementar nº 123, de 
2006 e Lei 147, de 2014 e subsidiariamente à Lei nº 8.666, de 1993 
e as condições do Edital a realizar-se às 10:00 (dez) horas do dia 19 
de agosto de 2022. O Edital e seus anexos encontram-se à disposição 
dos interessados na sala da Comissão Permanente de Licitação, na 
Rua Jefferson Moreira, S/N, Centro, Esperantinópolis – MA, horário 
de 08:00 às 12:00 horas, no endereço eletrônico www.portaldecom-
praspublicas.com.br. Esclarecimento adicional no mesmo endereço, 
telefone: (99) 98853-8649 e através do E-mail: cplesperantinopolis@
gmail.com. ou na página www.esperantinopolis.ma.gov.br. Esperan-
tinópolis - MA, 27 de julho de 2022. Écia Lima Carneiro Secretária 
Municipal de Assistência Social Portaria 010/2021.
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PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 8/2022

PROCESSO Nº 2924/2022
MUNICÍPIO DE UIRAPURU/GO torna público para conhecimento dos interessados a

realização de licitação, modalidade pregão presencial, tipo menor preço por item para o
registro de preços para eventual aquisição parcelada de gêneros alimentícios para a Prefeitura
e demais Fundos. A sessão pública será dia 17/08/2022 às 10h:00min. Mais informações no site
uirapuru.centi.com.br/licitacoes ou e-mail: licitacao.uirapuru @gmail.com.

Uirapuru/Go, 4 de agosto de 2022.
AGUINALDO CHAGAS PARREIRA

Presidente da CPL

ESTADO DO MARANHÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALSAS

EXTRATO DE CONTRATO

RESENHA DO CONTRATO Nº 555/2022 -SESAU. Referente Pregão Eletrônico N° 017/2022.
PARTES: Secretaria Municipal de Saúde e a empresa GO VENDAS ELETRONICAS EIRELI,
inscrita no CNPJ sob o nº 36.521.392/0001-81. OBJETO: Aquisição aparelhos de ar
condicionados, visando atender a grande demanda das secretarias do município de
Balsas/MA. VIGÊNCIA: O presente contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá
vigência até 31 de Dezembro de 2022. PREÇO: O valor do presente Termo de Contrato é
de R$ 510.719,40 (quinhentos e dez mil, setecentos e dezenove reais e quarenta centavos)
DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA: 10.301.0072.2-039.4.4.90.52.00.00.10.301.1009.2-
054.4.4.90.52.00.00.10.301.0072.2-045.4.4.90.52.00.00.10.301.0074.2-
051.4.4.90.52.00.00.10.301.0072.2-046.4.4.90.52.00.00.10.301.1013.2-
056.4.4.90.52.00.00.10.301.0072.2-047.4.4.90.52.00.00.10.301.0072.2-
043.4.4.90.52.00.00.10.301.0209.2-053.4.4.90.52.00.00.10.122.0071.2-
038.4.4.90.52.00.00.10.305.1010.2-057.4.4.90.52.00.00. DO FORO: Comarca de Balsas.
DATA DA ASSINATURA: 04 de agosto de 2022. ASSINATURAS: Raylson Felix Barros
(Contratante) e Gustavo Oliveira (Contratada).

EXTRATO DE CONTRATO

RESENHA DO CONTRATO Nº 567/2022 -SEMED. Referente a Adesão de Ata de Registro de
Preços N° 007/2022 - Prefeitura Municipal de Brejo - MA. PARTES: Secretaria Municipal de
Educação e a empresa J. S. MACHADO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, inscrita no CNPJ sob
o nº 00.968.212/0001-67. OBJETO: Registro de preço com o objetivo de futura Aquisição de
Mobiliários e Carteiras Escolares, de interesse da Secretaria Municipal de Educação de
Balsas -MA. VALOR: Pela execução do objeto ora contratado, a contratante pagará à
contratada o valor global de R$ 1.469.800,00 (um milhão, quatrocentos e sessenta e nove
mil, e oitocentos reais), conforme descrição dos produtos em anexo. DOTAÇÃO
ORÇAMENTARIA:
12.365.0086.2100.4.4.90.52.00.12.361.0086.2059.4.4.90.52.00.12.361.0811.2063.4.4.90.52.
00.12.361.0081.2058.4.4.90.52.00.12.361.0403.2071.4.4.90.52.00. VIGÊNCIA: O presente
contrato iniciar-se-á na data de sua assinatura e terá vigência até 31/12/2022. DO FORO:
Comarca de Balsas. DATA DA ASSINATURA: 04 de agosto de 2022. ASSINATURAS: Higino
Lopes dos Santos Neto (Contratante) e José Alves Machado (Contratada).

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

RESENHA DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 389/2022 - SEMED. Referente
Pregão Eletrônico N° 067/2021. PARTES: Secretaria Municipal de Educação, e a empresa
SANTOS COELHO COMERCIO LTDA, inscrita no CNPJ N° 27.800.493/0001-09. DO
REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO: Em razão do aumento registrado no preço dos
itens de gêneros alimentícios, o que causou um desequilíbrio na relação contratual
inicialmente pactuada, as partes acordam pelo acréscimo no custo dos seguintes itens,
passando para o seguinte valor: Item 1/2 de 5,12 (cinco reais e doze centavos) para 7,65
(sete reais e sessenta e cinco centavos); Item 9/10 de R$ 3,52 (três reais e cinquenta e dois
centavos) para R$ 5,05 (cinco reais e cinco centavos); Item 27 de R$ 24,00 (vinte e quatro
reais) para R$ 37,60 (trinta e sete reais e sessenta centavos); Item 46/47 de R$ 4,89
(quatro reais e oitenta e nove centavos) para R$ 6,85 (seis reais e oitenta e cinco
centavos); Item 48/49 de 6,85 (seis reais e oitenta e cinco centavos) para R$ 8,80 (oito
reais e oitenta centavos); Item 52/53 de R$ 5,89 (cinco reais e oitenta e nove centavos)
para R$ 7,76 (sete reais e setenta e seis centavos); Item 55/56 de R$ 50,00 (cinquenta
reais) para R$ 62,75 (sessenta e dois reais e setenta e cinco centavos); Item 59/60 de R$
6,15 (seis reais e quinze centavos) para R$ 8,87 (oito reais e oitenta e sete centavos); Item
67/68 de R$ 14,90 (quatorze reais e noventa centavos) para R$ 18,13 (dezoito reais e treze
centavos). O valor total do contrato após aditivo de reequilíbrio será de R$ 2.315.785,32
(dois milhões, trezentos e quinze mil, setecentos e oitenta e cinco reais e trinta e dois
centavos). DATA DE INÍCIO DOS EFEITOS: As partes pactuam que o valor reequilibrado
passa a ser praticado a partir da assinatura do presente aditivo. DA FUNDAMEN T AÇ ÃO
LEGAL: O presente termo aditivo é fundamentado no art. 65, inciso II, ''d'', da Lei 8666/93
e alterações. DOTAÇÃO: 12.361.0086.2060.3.3.90.30.00.00 DA RATIFICAÇÃO: As demais
cláusulas do contrato original ficam inalteradas e ratificadas pelo presente termo aditivo.
DO FORO: Comarca de Balsas/MA. DATA DA ASSINATURA: 18 de julho de 2022.
ASSINATURAS: Higino Lopes dos Santos Neto (Contratante) e Kleiton Silva dos Santos
(Contratada).

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CORDA
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 22/2022

A Prefeitura Municipal de Barra do Corda - MA, através da Comissão
Permanente de Licitação - CPL, torna-se público, para conhecimento dos interessados, que
realizará licitação, na modalidade TOMADA DE PREÇO, com critério de julgamento, menor
preço global, nos termos da Lei nº 8.666/93. Objeto: Contratação de empresa de
engenharia para prestação de serviços especializados para a conclusão das coberturas de
quadras escolares das seguintes obras: U.I. Maria Lenir Araújo Meneses, U. I. Maria Emídia
Brandes Caldas, U.I. Frederico Figueira, no Município de Barra do Corda/MA.Valor global.
R$ 854.220,66 (oitocentos e cinquenta e quatro mil, duzentos e vinte reais e sessenta e
seis centavos). Dotação Orçamentária: 12.361.1016.1048.0000. Projeto de atividade 1048.
Elemento de Despesas 4.4.90.51 Recursos Ordinários.

A abertura ocorrerá dia 23 de agosto de 2022, ás 09h:30min. Os interessados
poderão adquirir o Edital e seus anexos, junto à Comissão Permanente de Licitação - CPL,
situado na Rua Isaac Martins, 371, Centro, Barra do Corda - MA, no horário de 08h00minh
as 12h00min.

Barra do Corda - MA, 4 de agosto de 2022.
MIKAELA OLIVEIRA CABRAL

Presidente da Comissão Permanente de Licitação

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 95/2022

O Município de Barra do Corda - MA, através da Comissão Especial de Licitação,
torna-se público, para conhecimento dos interessados, que realizará licitação, na
modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento, menor preço por
item, nos termos da Lei nº. 10.520/2002, subsidiariamente, a Lei nº. 8.666/93. Objeto:
Registro de preço para futura e eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para
fornecimento de aparelhos de ar-condicionado tipo central split, incluindo os serviços e
acessórios de instalação para atender as necessidades da SEMED e das escolas da zona
urbana e zona rural do município de Barra do Corda-MA. A abertura em 19/08/2022 as
09:00h, horário de Brasília/DF. Local: Portal de compras Licitanet - www.licitanet.com.br.

Edital disponível no Portal de Compras Licitanet, Portal do Município:
www.barradocorda.ma.gov.br ou na sede a Comissão Especial de Licitação onde serão
também fornecidos elementos, informações e outros esclarecimentos sobre a Licitação,
pelo e-mail: celbarradocorda@gmail.com.

Barra do Corda/MA, 4 de agosto de 2022
SARA FERREIRA COSTA FLEURY

Pregoeira
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJARI

RESULTADO DE JULGAMENTO

O Prefeito Municipal de Cajari, Estado do Maranhão, por intermédio da
Pregoeira designada, torna público o resultado do Pregão Eletrônico n° 16/2022, cujo
objeto é a Aquisição de Brinquedos Didáticos e Pedagógicos, para atender às necessidades
da Secretaria do Municipal de Educação do Município de Cajari/MA, adjudicados para a
empresa: 3K COMERCIO EIRELI, CNPJ Nº 10.608.232/0001-80, totalizando o valor global dos
itens 1 à 15, 17 ao 43 R$ 22.312,00 (vinte e dois mil e trezentos e doze reais).

Cajari - MA, 4 de agosto de 2022.
RAYANNE STEFANNY COSTA MACHADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO
AVISOS DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2022

A Prefeitura M de Coelho Neto-MA, por meio da Sec. M. de Planejamento e
Gestão, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar, licitação na
modalidade Pregão Eletrônico 029/2022., do tipo menor preço, para Contratação de
empresa especializada para implantação de sistema integrado de arrecadação e data
center (servidor nuvem), para atender as necessidades da Sec. M. de Planejamento e
Gestão do Município, no dia 22/08/2022 às 08:00 horas , através do site
https://www.portaldecompraspublicas.com.br ., sendo presidida pelo Pregoeiro desta
Prefeitura.

Edital: endereço https://www.portaldecompraspublicas.com.br no Portal da
Transparência no endereço: https://licitacoes.coelhoneto.ma.gov.br/. Esclarecimentos
adicionais pagina web do Portal de Compras ou através do e-mail:
cpl.coelhoneto.ma@gmail.com.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2022

A Prefeitura M. de Coelho Neto-MA, por meio da Sec. M. de Planejamento e
Gestão, torna público para conhecimento dos interessados que fará realizar, licitação na
modalidade Pregão Eletrônico 030/2022. do tipo menor preço, para Contratação de
empresa prestadora de serviços de provedor de internet, para atender as necessidades das
diversas secretaria do município, por meio de registro de preços, no dia 23/08/2022 às
08:00 horas, através do site https://www.portaldecompraspublicas.com.br , sendo
presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura.

Edital: https://www.portaldecompraspublicas.com.br no Portal da Transparência
no endereço: https://licitacoes.coelhoneto.ma.gov.br/ . Esclarecimentos adicionais pagina
web do Portal de Compras ou através do e-mail: cpl.coelhoneto.ma@gmail.com

Coelho Neto - MA, 2 de agosto de 2022.
SÉRGIO RICARDO VIANA BASTOS

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2022

A Prefeitura M.de Coelho Neto - MA, por meio do Fundo M. de Saúde torna
público, para conhecimento dos interessados que fará realizar, licitação na modalidade
Pregão Eletrônico 031/2022, do tipo menor preço, para Aquisição de equipamentos para
estruturação e adequação dos ambientes de assistência odontológica na atenção primária
à saúde e na atenção especializada, no enfrentamento à emergência de saúde pública de
importância nacional decorrente da pandemia do coronavírus (covid19) para atender as
necessidades da Sec. M. de saúde do município, por meio de registro de preços, no dia
24/08/2022 às 08:00 horas, através site https://www.portalde compraspublicas.com.br,
sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura.

Edital: https://www.portaldecompras publicas.com.br no https://licitacoes.coelho
neto.ma.gov.br/ . Esclarecimentos adicionais no Portal de Compras.

Coelho Neto - MA, 2 de agosto de 2022.
JOSELY MARIA SILVA ALMEIDA
Secretaria Municipal de Saúde

PREFEITURA MUNICIPAL DE CURURUPU
AVISO DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 3/2022

A Comissão Central de Licitações e Contratos da Prefeitura Municipal de
Cururupu-MA, com autorização do ordenador de despesa, realizará Licitação na
Modalidade Tomada de Preço, do Tipo Menor preço Global, regida pela Lei nº 8.666/93 e
suas alterações. Objeto: Contratação de empresa especializada para construção do prédio
da Prefeitura Municipal de Cururupu-MA. Abertura: 25/08/2022, ás 14:30 horas, na sala da
Comissão Central de Licitações e Contratos - CCLC, sito à Rua Getúlio Vargas n.º 20, Centro,
Cururupu/MA, onde serão recebidas e abertas a Documentação e Proposta. Participarão da
Licitação todas as firmas especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisitos
mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos, perante a
C C LC .

Maiores informações poderão ser obtidas na Sala da CCLC, no endereço acima,
das 8:00 às 12:00 horas, de 2ª a 6ª feira no Setor de Licitação do Município, no site da
Prefeitura (https://cururupu.ma.gov.br), bem como o portal do SINC CONTRATA, podendo
ainda ser solicitado gratuitamente, desde que em mídia, via e-mail:
cpl.cururupuma@gmail.com.

Cururupu- MA, 03 de agosto de 2022.
TAYANNA MENDES GUIMARÃES

Presidente da CCLC

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTREITO
AVISO DE ADIAMENTO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 16/2022-SRP

A Prefeitura Municipal de Estreito - MA, através de seu Pregoeiro, nomeado
pela portaria nº 043/2021 torna público para conhecimento dos interessados que o
PREGÃO ELETRÔNICO nº 016/2022-SRP, para o OBJETO: FUTURA E EVENTUAL
AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA VEÍCULOS, CAMINHÕES E MÁQUINAS QUE COMPÕEM A
FROTA DESTE MUNICIPIO, OBJETIVANDO ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIAS
MUNICIPAIS DE ESTREITO/MA, com a abertura prevista para o dia 27/07/2022 ás 08:30,
FOI ADIADO, motivado pelo interesse da administração pública, e portanto, fica
designado a nova data de abertura para o próximo dia 05/08/2022, permanecendo o
mesmo horário previsto anteriormente. Local da sessão: a sessão pública eletrônica
será através do site www.licitanet.com.br.

O edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados no
endereço eletrônico: www.estreito.ma.gov.br e na sala da Comissão Permanente de
Licitações da Prefeitura Municipal, situada na Avenida Chico Brito, nº 902, Centro,
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PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO

A Prefeitura M.de Coelho Neto - MA, por meio do Fundo M. 
de Saúde torna público, para conhecimento dos interessados 
que fará realizar, licitação na modalidade Pregão Eletrônico 
031/2022, do tipo menor preço, para Aquisição de equipamen-
tos para estruturação e adequação dos ambientes de assistência 
odontológica na atenção primária à saúde e na atenção espe-
cializada, no enfrentamento à emergência de saúde pública de 
importância nacional decorrente da pandemia do coronavírus 
(covid19) para atender as necessidades da Sec. M. de saúde do 
município, por meio de registro de preços, no dia 24/08/2022 às 
08:00 horas, através site https://www.portalde compraspublicas.
com.br , sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura . Edital: 
https://www.portaldecompraspublicas.com.br no https://licitacoes 
.coelho neto.ma.gov.br/ . Esclarecimentos adicionais pagina web 
do Portal de Compras. Coelho Neto - MA, 02 de Agosto de 2022. 
Josely Maria Silva Almeida – Secretaria Municipal de Saúde.

PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA-MA
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 018/2022.

O MUNICÍPIO DE VIANA/ MA, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE VIANA  
situada na Praça Ozimo de Carvalho, n° 141, Centro, Viana/MA, CEP: 65.215-000, 
neste ato representado pelo, Sr. RAYLSON RAMON SANTOS NUNES, Secretário 
Municipal de Administração e Planejamento, no uso de suas atribuições legais e 
com base nas informações constantes na adjudicação da licitação na modalida-
de Pregão Eletrônico  Nº 018/2022 objetivando a Registro de preços para futura 
e eventual contratação de pessoa Jurídica para aquisição de pneus, câmaras e 
protetores para veículos e máquinas para atender as necessidades das Secretar-
ias Municipais de Viana/MA, devidamente aprovada por parecer jurídico juntado 
aos autos do processo e de acordo com o que dispõe o artigo 43, inciso VI da Lei 
Federal Nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, resolve HOMOLOGAR o objeto 
acima identificado à empresa: 1- J. REINALDO M. OLIVEIRA, inscrita no CNPJ 
Nº 05.232.881/0001-90, no valor global de R$ 720.008,20 (Setecentos e vinte mil, 
oito reais e vinte centavos), conforme descrição abaixo: Item 1 R$ 880,00, Item 
2 R$ 519,00, Item 3 R$ 1.823,20, Item 4 R$ 9.501,60, Item 5 R$ 5.566,40, Item 
6 R$ 6.876,00, Item 7 R$ 2.247,20, Item 8 R$ 4.127,20, Item  9 R$ 15.532,20, 
Item 10 R$ 23.354,60, Item 11 R$ 9.188,00, Item 12 R$ 4.479,00, Item 13 R$ 
8.369,00, Item 14 R$ 4.575,20, Item 15 R$ 6.767,20, Item 16 R$ 8.422,80, Item 17 
R$ 2.949,00, Item 18 R$ 3.919,00, Item 19 R$ 115.375,50, Item 20 R$ 32.218,50, 
Item 21 R$ 57.449,70, Item 22 R$ 19.149,90, Item 23 R$ 16.642,40, Item 24 R$ 
91.582,20, Item 25 R$ 30.527,40, Item 26 R$ 63.198,40, Item 27 R$ 62.997,00, 
Item 28 R$ 20.999,00, Item 29 R$ 10.942,80, Item 30 R$ 17.719,20, Item 31 R$ 
39.999,20, Item 32 R$ 2.855,60, Item 33 R$ 1.010,40, Item 34 R$ 5.096,40, Item 
35 R$ 3.198,40, Item 36 R$ 4.396,00, Item 37 R$ 1.599,20, Item 38 R$ 3.954,40, 
Total Global R$ 720.008,20. Dê- se ciência e publique- se no Diário oficial e no 
sítio eletrônico deste poder executivo para que surta seus legais e efeitos jurídicos. 
Viana/ MA, 26 de julho de 2022. RAYLSON RAMON SANTOS NUNES. Secre-
taria Municipal de Administração e Planejamento. Portaria N° 003/2021. CLEICY 
MACHADO NUNES Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. 
Portaria N° 004/2021. JANAIRA SILVA SÁ. Secretaria Municipal de Saúde. Portaria 
N° 007/2021. FRANCINALVA DE FATIMA SERRA DOS SANTOS. Secretaria Mu-
nicipal de Desenvolvimento Social. Portaria Nº 217/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS – MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 033/2022 – SISTEMA DE RE-
GISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo  Administrativo nº 190701/2022. A Prefeitu-
ra Municipal de São João dos Patos – MA, através de seu Pregoeiro, torna público 
para  conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade 
Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por  Item, para REGISTRO 
de PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa para o futuro e eventual futuro 
e eventual fornecimento de  materiais permanentes diversos (Longarinas, armários, 
birôs, estantes, eletroeletronicos e outros) para atender as necessidades da Secre-
taria  Municipal de Assistência Social, em conformidade com o Termo de Referencia 
disposto no Anexo I do edital, o qual será processado e  julgado em conformida-
de com a Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decretos Municipais, 
Leis complementares nº  123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, Decreto Federal nº 
8.538/15 e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº  
8.666/93 e suas alterações e as condições do Edital à realizar-se às 09:00 horas do 
dia 18 de agosto de 2022. A sessão publica de  julgamento será realizada eletroni-
camente no site https://www.bbmnetlicitacoes.com.br no dia e horário marcados. O 
Edital está  disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: https://www.bbmne-
tlicitacoes.com.br, no Portal de Transparência do Município no  endereço: https://
saojoaodospatos.ma.gov.br/transparencia/ e também poderá ser consultado e ob-
tidos na sala da Comissão Permanente de  Licitação-CPL, localizada no Prédio da 
Prefeitura à Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Pa-
tos/MA, de 2ª a  6ª, das 08:00 ás 13:00 horas, podendo ainda ser solicitado através 
do e-mail: cplsjpma@gmail.com..Esclarecimento adicional no mesmo  endereço e 
e-mail citados e ainda pelo telefone: 99 98421-9518. São João dos Patos (MA), 03 
de agosto de 2022. Francisco Eduardo da  Veiga Lopes –Pregoeiro. 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS – MA 

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO: Nº 034/2022 – SISTEMA DE RE-
GISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo  Administrativo nº 190702/2022. A Prefeitu-
ra Municipal de São João dos Patos – MA, através de seu Pregoeiro, torna público 
para  conhecimento dos interessados que está realizando licitação na modalidade 
Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor Preço por  Item, para REGISTRO 
de PREÇOS, objetivando a Contratação de empresa para o futuro e eventual futuro 
e eventual fornecimento de  materiais permanentes diversos (Longarinas, armários, 
birôs, estantes, eletroeletronicos e outros) para atender as necessidades da Secre-
taria  Municipal de Administração, em conformidade com o Termo de Referencia dis-
posto no Anexo I do edital, o qual será processado e  julgado em conformidade com 
a Lei nº 10.520/02, Decreto Federal nº 10.024/2019, Decretos Municipais, Leis com-
plementares nº  123/2006, alterada pela Lei nº 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 
e alterações e subsidiariamente no que couber as disposições da Lei nº  8.666/93 e 
suas alterações e as condições do Edital à realizar-se às 11:00 horas do dia 18 de 
agosto de 2022. A sessão publica de  julgamento será realizada eletronicamente no 
site https://www.bbmnetlicitacoes.com.br no dia e horário marcados. O Edital está  
disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico: https://www.bbmnetlicitacoes.
com.br, no Portal de Transparência do Município no  endereço: https://saojoaodos-
patos.ma.gov.br/transparencia/ e também poderá ser consultado e obtidos na sala 
da Comissão Permanente de  Licitação-CPL, localizada no Prédio da Prefeitura à 
Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos Patos/MA, de 2ª 
a  6ª, das 08:00 ás 13:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do e-mail: cpl-
sjpma@gmail.com..Esclarecimento adicional no mesmo  endereço e e-mail citados 
e ainda pelo telefone: 99 98421-9518. São João dos Patos (MA), 03 de agosto de 
2022. Francisco Eduardo da  Veiga Lopes –Pregoeiro.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO

A Prefeitura M. de Coelho Neto-MA, por meio da Sec. M. de 
Planejamento e Gestão, torna público para conhecimento dos 
interessados que fará realizar, licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico 030/2022. do tipo menor preço, para Contratação de 
empresa prestadora de serviços de provedor de internet, para 
atender as necessidades das diversas secretaria do município, 
por meio de registro de preços, no dia 23/08/2022 às 08:00 ho-
ras, através do  site https://www.portaldecompraspublicas.com.
br , sendo presidida pelo Pregoeiro desta Prefeitura . Edital : ht-
tps://www.portaldecompraspublicas.com.br no Portal da Trans-
parência no endereço: https://licitacoes.coelhoneto.ma.gov.br/ . 
Esclarecimentos adicionais pagina web do Portal de Compras ou 
através do e-mail: cpl.coelhoneto.ma@gmail.com . Coelho Neto 
- MA, 02 de Agosto de 2022. Sérgio Ricardo Viana Bastos – Se-
cretário M. de Planejamento e Gestão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO

AVISO DE LICITAÇÃO
A Prefeitura M de Coelho Neto-MA, por meio da Sec. M. de Pla-
nejamento e Gestão, torna público para conhecimento dos in-
teressados que fará realizar,  licitação na modalidade Pregão 
Eletrônico 029/2022., do tipo menor preço, para Contratação de 
empresa especializada para implantação de sistema integrado 
de arrecadação e data center (servidor nuvem), para atender as 
necessidades da Sec. M. de Planejamento e Gestão do Municí-
pio,  no dia 22/08/2022 às 08:00 horas , através do site https://
www.portalde compraspublicas.com.br, sendo presidida pelo 
Pregoeiro desta Prefeitura . Edital : endereço https://www.portal-
decompraspublicas.com.br no Portal da Transparência no ende-
reço: https://licitacoes.coelhoneto.ma.gov.br/. Esclarecimentos 
adicionais pagina web do Portal de Compras ou através do e-
-mail: cpl.coelhoneto.ma@gmail.com. Coelho Neto - MA, 02 de 
Agosto de 2022. Sérgio Ricardo Viana Bastos – Secretário M. de 
Planejamento e Gestão.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DOS PATOS – MA 

AVISO DE LICITAÇÃO. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ABERTURA. PREGÃO ELETRÔ-
NICO: Nº 030/2022 – SISTEMA  DE REGISTRO DE PREÇOS - SRP. Processo Administrati-
vo nº 300601/2022. A Prefeitura Municipal de São João dos Patos – MA,  através de seu Pre-
goeiro, torna público para conhecimento dos interessados a PRORROGAÇÃO do PRAZO 
de ABERTURA, da licitação  na modalidade Pregão, na forma ELETRÔNICA, do tipo Menor 
Preço por Item, para REGISTRO de PREÇOS, objetivando o futuro e  eventual fornecimento 
de 02 (dois) veículos automotivos, tipo ambulância, zero km, diesel, para atender as neces-
sidades da Secretaria  Municipal de Saúde, marcada para realizar-se às 15:00 horas do dia 
03 de agosto de 2022, ficando a nova data de aberturar para o dia 18 de agosto de 2022, 
as 15:00 horas, o qual será processado e julgado em conformidade com a Lei nº 10.520/02, 
Decreto Federal nº  10.024/2019, Decretos Municipais, Leis complementares nº 123/2006, 
alterada pela Lei nº 147/14, Decreto Federal nº 8.538/15 e alterações  e subsidiariamente no 
que couber as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações e as condições do Edital. 
A sessão publica de  julgamento será realizada eletronicamente no site https://www.bbm-
netlicitacoes.com.br no dia e horário marcados. O Edital está  disponibilizado, na íntegra, 
no endereço eletrônico: https://www.bbmnetlicitacoes.com.br, no Portal de Transparência do 
Município no  endereço: https://saojoaodospatos.ma.gov.br/transparencia/ e também poderá 
ser consultado e obtidos na sala da Comissão Permanente de  Licitação-CPL, localizada 
no Prédio da Prefeitura à Av. Getúlio Vargas, 135, Centro - CEP: 65.665-000, São João dos 
Patos/MA, de 2ª a  6ª, das 08:00 ás 13:00 horas, podendo ainda ser solicitado através do e-
-mail: cplsjpma@gmail.com..Esclarecimento adicional no mesmo  endereço e e-mail citados 
e ainda pelo telefone: 99 98421-9518. São João dos Patos (MA), 03 de agosto de 2022. 
Francisco Eduardo da  Veiga Lopes –Pregoeiro. 

A EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP torna público que realizará a 
LICITAÇÃO LRE ELETRÔNICA N° 011/2022 - EMAP, pelo critério de julgamento menor preço (lote 
único), no Regime de Empreitada por Preço Unitário, no modo de Disputa Fechado, com 
orçamento sigiloso, no dia 25/08/2022, às 9h30, Horário de Brasília, por meio do uso de recursos de 
tecnologia da informação, pelo site www.licitacoes-e.com.br, visando a contratação de empresa 
especializada para Execução dos serviços de gerenciamento, assessoria e consultoria técnica das obras 
de recuperação do talude 08 do Porto do Itaqui, em São Luís – MA, de acordo com o constante no 
Processo Administrativo nº 1440/2022 – EMAP, de 03/06/2022 e especificações do Edital e seus Anexos, 
e em conformidade com as disposições do Regulamento de Licitações e Contratos da Empresa 
Maranhense de Administração Portuária - EMAP, pelas disposições da Lei Complementar n° 123, de 14 
de dezembro de 2006 e alterações e Lei Federal n° 13.303, de 30 de junho de 2016. O edital e seus 
anexos estão à disposição dos interessados nos sites www.licitacoes-e.com.br e www.emap.ma.gov.br, 
no link Transparência/Compras, podendo ainda ser adquirido gratuitamente na CSL/EMAP, mediante 
solicitação pelo e-mail: csl@emap.ma.gov.br, durante os dias úteis, das 8h às 12h e das 13h às 17h. 
Fones: (98) 3216-6533/3216-6531/3216-6532 e 3216-6028. Esclarecimentos e informações adicionais 
serão prestados aos interessados no site www.emap.ma.gov.br, no link emap/transparência/licitações, e 
ou notificação direta através de Fax ou Carta ou e-mail. Telefones: (98) 3216-6531, 3216-6532 e 
3216-6533.

São Luís – MA, 1 de agosto de 2022
Flavia Alexsandra Noleto Miranda Carvalho

Gerente de Compras e Contratos da EMAP

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
EMPRESA MARANHENSE DE ADMINISTRAÇÃO PORTUÁRIA - EMAP

AVISO DE LICITAÇÃO
LICITAÇÃO LRE ELETRÔNICA N° 011/2022 - EMAP

Promotoria da Saúde coordena reunião para 
discutir funcionamento do Hospital da Ilha
Em reunião realizada nessa 
quinta-feira (4), na sede das 
Promotorias de Justiça da 
Capital, foram discutidos 
diversos aspectos relativos ao 
funcionamento do Hospital da 
Ilha, situado no bairro do Turu 
e vinculado à rede pública 
estadual de saúde. A unidade 
de saúde teve sua primeira 
etapa inaugurada em abril 
deste ano.
Coordenada pela promotora 
de justiça Glória Mafra, titular 
da 2ª Promotoria de Justiça 
Especializada de Defesa da 
Saúde de São Luís, a reunião 
contou com as participações 
de gestores da Secretaria 
de Estado da Saúde (SES) 
e da Empresa Maranhense 
de Serviços Hospitalares 
(Emserh).
A promotora de justiça, ao 
abrir o encontro, esclareceu 
que, no dia 8 de julho, fez uma 
vistoria no estabelecimento 
de saúde e verificou algumas 
situações que devem ser 
resolvidas para garantir a 
segurança clínica assistencial e 
a segurança predial.
Em resposta ao 
questionamento da 
representante ministerial 
sobre a perspectiva de 
funcionamento do serviço 
de urgência e emergência do 
Hospital da Ilha, o secretário-
adjunto de Assistência 
à Saúde da SES, Carlos 

Vinícius Ribeiro, informou 
que ainda não há funcionários 
contratados para atuar na 
execução do serviço, embora já 
tenha sido realizado processo 
seletivo geral para provimento 
de vagas. 
O secretário-adjunto 
acrescentou que a SES ainda 
não tinha conseguido fechar 
a escala médica da UTI 
pediátrica, mas que o problema 
já foi devidamente saneado, 
razão pela qual já entrou em 
funcionamento na data de hoje.
Ao final da reunião, a 
promotora de justiça afirmou 
que irá expedir ofícios para 
as Vigilâncias Sanitárias 
Estadual e Municipal, além 

do Corpo de Bombeiros, 
com questionamentos sobre 
segurança clínica assistencial 
do Hospital da Ilha, bem como 
acerca da segurança predial da 
referida unidade.
Também serão oficiadas a 
SES e a Emserh para que 
esclareçam se os sistemas 
utilizados para registro de 
prontuário médico no Hospital 
da Ilha têm dupla chave, o 
que é imprescindível para 
que tenha validade jurídica, 
segundo manifestação oficial 
do Conselho Federal de 
Medicina (CFM). 
Serão requisitados, ainda, aos 
órgãos de saúde estaduais os 
Procedimentos Operacionais 

Padrão (POP) da unidade, com 
comprovação de validação 
no referido estabelecimento, 
assim como o respectivo fluxo 
assistencial e a comprovação 
de que as comissões 
hospitalares do hospital 
estão instituídas formal e 
materialmente.
PROBLEMAS TÉCNICOS
A Promotoria de Saúde 
também vai enviar ofício 
à Secretaria de Estado da 
Infraestrutura (Sinfra), 
para que encaminhe 
documentação, relatando 
os problemas técnicos (de 
engenharia), que estão em 
processo de saneamento no 
Hospital da Ilha, e que estão 
impedindo, temporariamente, 
o funcionamento de áreas e a 
ativação de serviços.
Outro ofício específico será 
encaminhado à SES, para que 
sejam informados os tipos 
de procedimentos cirúrgicos 
disponibilizados, por unidade 
da Rede Estadual de Saúde, 
assim como a fila de espera 
de cada procedimento, por 
unidade; quais são os pacientes 
elegíveis, por unidade e tipo de 
procedimento cirúrgico; bem 
como a forma através da qual 
os pacientes são informados 
acerca da data de realização 
do referido procedimento, a 
fim de que seja dada alguma 
transparência às filas de espera 
no Estado do Maranhão.

Reunião na sede das Promotorias discutiu aspectos a respeito do 
funcionamento do Hospital da Ilha 

DIVULGAÇÃO

LBV vai entregar sete toneladas de alimentos para famílias vulneráveis no Maranhão 

Mobilização intitulada “Diga Sim!”, da 
Legião da Boa Vontade (LBV), visa amenizar 
o sofrimento de milhares de famílias que estão 
vulneráveis devido aos efeitos da pandemia, 
do alto custo de vida na capital e interior do 
estado, a iniciativa atua na mobilização de 
recursos para garantir a entrega de doações 
(cestas de alimentos não perecíveis) a famílias 
do Maranhão que mais precisam de ajuda. 
A meta da LBV é entregar 7 toneladas de 
alimentos para 500 famílias no mês de agosto. 
A entrega das cestas de alimentos arrecadadas, 
inicia dia 8, segunda-feira, e vai até o dia 
11, na unidade da LBV em São Luís, para 

os representantes das entidades parceiras e 
serão direcionadas às famílias de São Luís, 
Presidente Vargas, São João Batista, Paço do 
Lumiar, Anajatuba, Raposa, Satubinha e São 
José do Ribamar. 
 A LBV continua com a arrecadação, quem 
puder pode doar pelo (www.lbv.org.br),  via 
Pix: (pix@lbv.org.br) ou, se preferir, levar a 
doação ao Centro Comunitário de Assistência 
Social da LBV, na Rua Catulo da Paixão 
Cearense, 74, Vila Passos – São Luís. Saiba 
mais sobre o trabalho da Instituição acessando 
o perfil @LBVBrasil no Instagram e no 
Facebook. 

LBV vai entregar sete toneladas de alimentos 
para 500 famílias no mês de agosto

DIVULGAÇÃO

PR2022.03/CLHO-02948 - Pág 243



PR2022.03/CLHO-02948 - Pág 244



PR2022.03/CLHO-02948 - Pág 245



Informações gerais

Despacho
Em anexo documento de habilitação empresa ADTR.

Francisco Edilson Oliveira da Silva
Agente de contratação/pregoeiro

Assinado eletronicamente por
Francisco Edilson Oliveira da Silva
Em 22/08/2022 às 12:41
Código de validação: c5003621-0e57-4b1b-93d9-5ae27d8d4bc5
Token: XC00CXVS

Protocolo:
PT2022.08/CLHO-23294

Data de abertura:
22/08/2022 12:41:57

Data de transação:
22/08/2022 12:41:57

Situação:
Tramitado 

Assunto:
Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de arrecadação

Nome do emitente:
Francisco Edilson Oliveira da
Silva

Setor do emitente:
Equipe de Pregoeiros

Nome do responsável:
Francisco Edilson Oliveira da
Silva

Setor do responsável:
Equipe de Pregoeiros

Prazo:
5 Dias (Úteis)

Prazo final:
29/08/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
29/08/2022 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado

PR2022.03/CLHO-02948 - Pág 49PR2022.03/CLHO-02948 - Pág 246



PR2022.03/CLHO-02948 - Pág 247



PR2022.03/CLHO-02948 - Pág 248



PR2022.03/CLHO-02948 - Pág 249



CERTIFICO O REGISTRO EM 23/10/2018 13:22 SOB
Nº 20160303141.
PROTOCOLO: 160303141 DE 2018-10-23
12:22:21.642023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804469682. NIRE: 22200376037.
ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
            SECRETÁRIO-GERAL
          TERESINA, 23/10/2018
       www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/10/2018 12:21 SOB
Nº 21201015754.
PROTOCOLO: 180698443 DE 24/10/2018. CÓDIGO
DE VERIFICAÇÃO: 11804492072. NIRE:
21201015754.
ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME

    Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
            SECRETÁRIA-GERAL
          SÃO LUÍS, 24/10/2018
       www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação

PR2022.03/CLHO-02948 - Pág 250



CERTIFICO O REGISTRO EM 23/10/2018 13:22 SOB
Nº 20160303141.
PROTOCOLO: 160303141 DE 2018-10-23
12:22:21.642023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804469682. NIRE: 22200376037.
ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
            SECRETÁRIO-GERAL
          TERESINA, 23/10/2018
       www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/10/2018 12:21 SOB
Nº 21201015754.
PROTOCOLO: 180698443 DE 24/10/2018. CÓDIGO
DE VERIFICAÇÃO: 11804492072. NIRE:
21201015754.
ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME

    Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
            SECRETÁRIA-GERAL
          SÃO LUÍS, 24/10/2018
       www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação

PR2022.03/CLHO-02948 - Pág 251



CERTIFICO O REGISTRO EM 23/10/2018 13:22 SOB
Nº 20160303141.
PROTOCOLO: 160303141 DE 2018-10-23
12:22:21.642023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804469682. NIRE: 22200376037.
ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
            SECRETÁRIO-GERAL
          TERESINA, 23/10/2018
       www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/10/2018 12:21 SOB
Nº 21201015754.
PROTOCOLO: 180698443 DE 24/10/2018. CÓDIGO
DE VERIFICAÇÃO: 11804492072. NIRE:
21201015754.
ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME

    Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
            SECRETÁRIA-GERAL
          SÃO LUÍS, 24/10/2018
       www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação
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CERTIFICO O REGISTRO EM 23/10/2018 13:22 SOB
Nº 20160303141.
PROTOCOLO: 160303141 DE 2018-10-23
12:22:21.642023. CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO:
11804469682. NIRE: 22200376037.
ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME

RAIMUNDO NONATO DE OLIVEIRA MONTEIRO JÚNIOR
            SECRETÁRIO-GERAL
          TERESINA, 23/10/2018
       www.piauidigital.pi.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação

CERTIFICO O REGISTRO EM 24/10/2018 12:21 SOB
Nº 21201015754.
PROTOCOLO: 180698443 DE 24/10/2018. CÓDIGO
DE VERIFICAÇÃO: 11804492072. NIRE:
21201015754.
ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME

    Lílian Theresa Rodrigues Mendonça
            SECRETÁRIA-GERAL
          SÃO LUÍS, 24/10/2018
       www.empresafacil.ma.gov.br

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação
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A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação

A validade deste documento, se impresso, fica sujeito à comprovação de sua autenticidade nos respectivos portais.
 Informando seus respectivos códigos de verificação
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Capital Social
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)
Capital Integralizado
R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)

Dados do Sócio
Nome
THAIANE MARIA ARAUJO
BARROSO

CPF/CNPJ
008.564.563-06

Participação no capital
R$ 25.000,00

Espécie de sócio
Sócio

Administrador
S

Término do mandato
Indeterminado

Nome
ANTONIO DE ASSIS
BARROSO

CPF/CNPJ
182.670.503-10

Participação no capital
R$ 25.000,00

Espécie de sócio
Sócio

Administrador
N

Término do mandato
Indeterminado

Dados do Administrador
Nome
THAIANE MARIA ARAUJO BARROSO

CPF
008.564.563-06

Término do mandato
Indeterminado

Último Arquivamento
Data
20/04/2022

Número
20220481270

Ato/eventos
223 / 223 - BALANCO

Situação 
ATIVA
Status 

SEM STATUS

NIRE (Sede)
21201015754

CNPJ
17.422.433/0001-38

Data de Ato Constitutivo
24/10/2018

Início de Atividade
03/12/2012

Endereço Completo
PraÇa Alfredo Teixeira, Nº 1, COHAB Anil II - São Luís/MA - CEP 65050-090

Objeto Social
DESNVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADOMDE
EQUIPAMNETO E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA; COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS; COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA
ESCRITÓRIO; PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA INTERNET; DIGITALIZAÇÃO PARA
REPRODUÇÃO DE CÓPIAS; ATIVIDADE DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA; OUTRAS ATIVIDADES DE PRETAÇÃO DE
SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE; DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE
COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZAVEIS; SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO;
CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO.

Porte
ME (Microempresa)

Prazo de Duração
Indeterminado

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/07/2022, às 06:06:38 (horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.ma.gov.br, com o código OCGX9BE2.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA 
Secretário Geral

MAC2202050238

Nome Empresarial: ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME

Natureza Jurídica: Sociedade Empresária Limitada

CERTIDÃO SIMPLIFICADA
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Protocolo: MAC2202050238

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

1 de 1
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Arquivamentos Posteriores

Ato Número Data Descrição

223 20220481270 20/04/2022 BALANCO
223 20210539577 19/04/2021 BALANCO
206 20210061804 15/01/2021 PROCURACAO
002 20201070332 16/11/2020 ALTERACAO DE DADOS (EXCETO NOME

EMPRESARIAL)
223 20200289608 24/04/2020 BALANCO
206 20191111902 17/10/2019 PROCURACAO
223 20190353759 27/05/2019 BALANCO
002 21201015754 24/10/2018 INSCRICAO DE TRANSFERENCIA DE SEDE DE OUTRA

UF

NIRE 21201015754
CNPJ 17.422.433/0001-38

Situação
ATIVA
Status

SEM STATUS

Endereço Completo Alfredo Teixeira, Nº 1, xxxxx, COHAB Anil II - São Luís/MA - CEP 65050-090

Esta certidão foi emitida automaticamente em 04/07/2022, às 06:07:55 (horário de Brasília). 
Se impressa, verificar sua autenticidade no https://www.empresafacil.ma.gov.br, com o código NRDXSPU4.

CARLOS ANDRÉ DE MORAES PEREIRA 
Secretário(a) Geral

MAC2202050267

CERTIDÃO ESPECÍFICA
Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantis - SINREM

Certificamos que ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA - ME
encontra-se registrada nesta Junta Comercial, como segue:

Protocolo: MAC2202050267

Governo do Estado do Maranhão
Secretaria de Estado de Indústria e comércio - SEINC
Junta Comercial do Estado do Maranhão

Certificamos que as informações abaixo constam dos documentos arquivados
nesta Junta Comercial e são vigentes na data da sua expedição.

1 de 1
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 
17.422.433/0001-38
MATRIZ 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA 
17/12/2012 

 
NOME EMPRESARIAL 
ADTR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) 
******** 

PORTE 
ME 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
47.54-7-01 - Comércio varejista de móveis 
47.89-0-07 - Comércio varejista de equipamentos para escritório 
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 
82.19-9-01 - Fotocópias 
69.20-6-02 - Atividades de consultoria e auditoria contábil e tributária 
63.99-2-00 - Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente 
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação 

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 
206-2 - Sociedade Empresária Limitada 

 
LOGRADOURO 
PC ALFREDO TEIXEIRA 

NÚMERO 
1 

COMPLEMENTO 
******** 

 
CEP 
65.050-090 

BAIRRO/DISTRITO 
COHAB ANIL II 

MUNICÍPIO 
SAO LUIS 

UF 
MA 

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO 
MANOELEXATA@IG.COM.BR 

TELEFONE 
(86) 3221-5300 

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) 
***** 

 
SITUAÇÃO CADASTRAL 
ATIVA 

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 
17/12/2012 

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL 

 
 

SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL 
******** 

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 04/07/2022 às 06:14:54 (data e hora de Brasília). Página: 1/1
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Resultado da Consulta SINTEGRA/ICMS

IDENTIFICAÇÃO

CGC: 17.422.433/0001-38 Inscrição Estadual: 12.579851-2

Razão Social: ADTR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME

Regime Apuração: NORMAL

ENDEREÇO

Logradouro: PCA ALFREDO TEIXEIRA

Número: 1 Complemento:

Bairro: COHAB ANIL II

Município: SAO LUIS UF: MA

CEP: 65050090 DDD: Telefone: 32215300

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CNAE
Principal:

6202300 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE
COMPUTADOR CUSTOMIZÁVEIS

CNAEs Secundários

Código Descrição CNAE

4751201 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE
INFORMÁTICA

6204000 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

4754701 COMÉRCIO VAREJISTA DE MÓVEIS

4789007 COMÉRCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITÓRIO

6203100 DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-
CUSTOMIZÁVEIS

8219901 FOTOCÓPIAS

6209100 SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

6319400 PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEÚDO E OUTROS SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NA
INTERNET

6399200 OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO NÃO ESPECIFICADAS
ANTERIORMENTE

6920602 ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA

Situação Cadastral Vigente: HABILITADO COM RESTRIÇÃO

Data desta Situação Cadastral: 24/10/2018

OBRIGAÇÕES

NFe a partir de
(CNAE's):

01/12/2010 - (6319400-6399200), 22/10/2019 - (Devido emissão
voluntária),

EDF a partir de: 01/01/2021,

CTE a partir de:
 
Observação: Os dados acima estão baseados em informações fornecidas pelo próprio
contribuinte cadastrado. Não valem como certidão de sua efetiva existência de fato e de
direito, não são oponíveis à Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributária
derivada de operações com ele ajustadas.

Data da Consulta: 04/07/2022

Número da Consulta:

Nova Consulta Imprimir

Desenvolvido pela Sefaz/COTEC - 2005-2012
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PREFEITURA DE SÃO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

DADOS CADASTRAIS DO CONTRIBUINTE

CATEGORIA

Origem: REDESIM

TIPO PORTE:

ENDEREÇOS

 DADOS GERAIS

 CONTATOS

TIPO DE PESSOA:
NOME EMPRESARIAL:
NOME FANTASIA:

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:

NATUREZA JURÍDICA:

DOC. CONSTITUIÇÃO:

LIVRO:

ORGÃO DE REGISTRO:

REG. TRIBUTÃRIO:
CAPITAL SOCIAL:

INSCR. MUNIC. PRINCIPAL:
SUBSTITUTO TRIBUTÃRIO:

SITUAÇÃO CADASTRAL:

NIRE:

DATA DO REGISTRO:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
TIPO ESTABELECIMENTO:

REGIME PAGAMENTO:

FOLHA:

JURÍDICA
ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME

98242200

ADTR INFORMATICA

50.000,00
JUNTA COMERCIAL -
CONTRATO SOCIAL

2062 - Sociedade Empresária Limitada

SIM
N?O
Normal

17422433000138

ATIVO

21201015754

DE COMPETENCIA

24/10/2018

 ENDEREÇO ESTABELECIMENTO

TIPO DE ZONA URBANA

TIPO DE IMÓVEL: COMERCIAL

CIDADE/UF: SAO LUIS / MA

ENDEREÇO: PC ALFREDO TEIXEIRA

COMPLEMENTO:

USO DO IMÓVEL:PROPRIO

INSC. IMOBILIÃRIA

NÚMERO:1

CEP:65050090

BAIRRO:COHAB ANIL II

 ENDEREÇO CORRESPONDÊNCIA

CIDADE/UF: SAO LUIS / MA NÚMERO:1

ENDEREÇO: PC ALFREDO TEIXEIRA CEP:65050090

COMPLEMENTO: BAIRRO:COHAB ANIL II

TIPO DE CONTATO DESCRIÇÃO

ALT. ATUAL. CONTR. SOC.:16/11/2020

POVOADO: ZONA RURAL:

CCIR: NIRF:

DATUM REFERÃŠNCIA: LATITUDE:

LONGITUDE:

CNPJ:

TIPO ENQUADRAMENTO:ME

CBO:  -

ATV. LICENCIADA VINCULADA: Taxa TLVLF Informática em Geral

PEQUENO PORTE

SEDE/MATRIZ

TIPO DE INSCRIÇÃO: NORMAL

E-MAIL manoelexata@ig.com.br

TELEFONE (98) 32215300

manoelexata@ig.com.br
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null

Servidor

CPF/CNPJ: 17422433000138
 Nome/Razão: ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME

Contribuinte

Local: SAO LUIS / MA ,  06/07/2022

 ATIVIDADES DESENVOLVIDAS
 OBJETO SOCIAL

null

 FORMA DE ATUAÇÃO
Estabelecimento Fixo

 LISTA DE ATIVIDADES

CÓDIGO CNAE DESCRIÇÃO PRINCIPAL
475120100 COMÉRCIO VAREJISTA ESPECIALIZADO DE EQUIPAMENTOS E

475470100 COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS

478900700 COMERCIO VAREJISTA DE EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO

620230000 DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR SIM

620310000 DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR

620400000 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO

620910000 SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO E OUTROS SERVICOS EM TECNOLOGIA

631940000 PORTAIS, PROVEDORES DE CONTEUDO E OUTROS SERVICOS DE

639920000 OUTRAS ATIVIDADES DE PRESTACAO DE SERVICOS DE INFORMACAO NAO

692060200 ATIVIDADES DE CONSULTORIA E AUDITORIA CONTABIL E TRIBUTARIA

821990100 FOTOCOPIAS, REPROGRAFIA, MICROFILMAGEM E DIGITALIZAÇÃO.

 REPRESENTANTES E QSA

00856456306 TAIANE MARIA BARROSO

RESPONSABILIDADE

 Legal

NÃO DEFINIDO NÃO DEFINIDO Contábil

CPF/CNPJ NOME/RAZÃO SOCIAL

 REPRESENTANTES DA EMPRESA

CPF/CNPJ NOME QUALIFICAÇÃO
 QUADRO SOCIETÁRIO/INTEGRANTES

PARTICIPAÇÃO

ANTONIO DE ASSIS BARROSO ADMINISTRADOR18267050310

THAIARA RAYANNE ARAUJO BARROSO SOCIO-ADMINISTRADOR60087652307 20%

 ÁREA/HORÁRIO FUNCIONAMENTO

 ÁREA FÍSICA OCUPADA: 0,00m²

 IDENTIFICAÇÃO DO SOLO E DA ATIVIDADE
QUANTIDADE: 0

 QUADRAS E CINEMAS
QUANTIDADE DE QUADRAS:
QUANTIDADE DE CINEMAS:

0

0
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: ADTR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA
CNPJ: 17.422.433/0001-38 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  e  a  inscrições  em  Dívida  Ativa  da  União  (DAU)  junto  à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:26:56 do dia 10/05/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 06/11/2022.
Código de controle da certidão: 207B.7B52.F329.47E5
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS
 

Nome: ADTR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 17.422.433/0001-38
Certidão nº: 20706946/2022
Expedição: 01/07/2022, às 11:54:52
Validade: 28/12/2022 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedição.
 

Certifica-se que ADTR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA (MATRIZ E FILIAIS),
inscrito(a) no CNPJ sob o nº 17.422.433/0001-38, NÃO CONSTA como
inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.° 12.440/2011 e
13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos
Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação
a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua
autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na
Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.
 
INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados
necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas
inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações
estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em
acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos
recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a
emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes
de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do
Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por
disposição legal, contiver força executiva.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

Página 1 de 1

Dúvidas e sugestões: cndt@tst.jus.br
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Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF

Inscrição: 17.422.433/0001-38
Razão Social:ADTR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA ME
Endereço: PC ALFREDO TEIXEIRA 1 / COHAB ANIL II / SAO LUIS / MA / 65050-090

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 
7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a 
empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de 
quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos,
decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:10/08/2022 a 08/09/2022

Certificação Número: 2022081002113518025635

Informação obtida em 11/08/2022 14:12:37

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta 
condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITO

Nº Certidão: Data da139258/22 01/08/2022 08:52:44

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria,

substanciado pelos artigos 240 a 242, da lei nº 7.799, de 19/12/2002 e disposto no artigo 205 da lei

nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional), não constam débitos relativos aos

tributos estaduais, administrados por esta Secretaria, em nome do sujeito passivo acima

identificado. Ressalvado, todavia, à Fazenda Pública Estadual o direito da cobrança de dívidas que

venham a ser apuradas e não alcançadas pela decadência.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 29/11/2022.

Inscrição Estadual: CPF/CNPJ:125798512 17422433000138

Razão Social: ADTR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME

Telefone: (98)32215300 Município: SAO LUIS UF: MA

Endereço: PCA ALFREDO TEIXEIRA, 1  CEP: 65050090 - COHAB ANIL II

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa
de Débito".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.
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GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA

Certificamos que, após a realização das consultas procedidas no sistema desta Secretaria e na

forma do disposto do artigo 156, da lei nº 2.231, de 29/12/1962, substanciado pelos artigos 240 a

242 da lei nº 7.799, de 19/12/2002, bem como prescreve o artigo 205 da lei nº 5.172, de 25 de

outubro de 1966 (Código Tributário Nacional) não constam débitos inscritos na Dívida Ativa, em

nome do sujeito passivo acima identificado.

Validade da Certidão: 120 (cento e vinte) dias: 28/10/2022.

Nº Certidão: Data da046414/22 30/06/2022 10:17:42

Inscrição Estadual: CPF/CNPJ:125798512 17422433000138

Razão Social: ADTR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME

Telefone: (98)32215300 Município: SAO LUIS UF: MA

Endereço: PCA ALFREDO TEIXEIRA, 1  CEP: 65050090 - COHAB ANIL II

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no endereço:
http://portal.sefaz.ma.gov.br/, clicando no item "Certidões" e em seguida em "Validação de Certidão Negativa
de Dívida Ativa".

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE.
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PREFEITURA DE SAO LUÍS

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

 CERTIDÃO NEGATIVA

Número da Certidão: 00007192662022

Validade: 16/11/2022

CERTIFICAMOS QUE ATÉ A PRESENTE DATA NÃO CONSTA DÉBITO FISCAL RELATIVO A PESSOA 
JURÍDICA, DESCRITA ABAIXO, RESERVA-SE O DIREITO DE A FAZENDA MUNICIPAL COBRAR DÍVIDAS 
POSTERIORMENTE COMPROVADAS, HIPÓTESE PREVISTA NOS ARTIGOS 80 E 146, DA LEI 6.289, DE 
28/12/2017 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL.

DADOS DA PESSOA JURÍDICA

CNPJ: 17.422.433/0001-38 Inscrição Municipal: 98242200

Razão Social: ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME 

ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
620230000 – DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR 
CUSTOMIZAVEIS

ENDEREÇO DE LOCALIZACAO

Logradouro: PRAÇA ALFREDO TEIXEIRA 

Número: 1 Complemento: 

Bairro: COHAB ANIL II

Município: SAO LUIS – MA CEP: 65050090

A presente certidão, sem conter rasuras, tem sua eficácia até a data de validade acima informada, 
tendo sido lavrada em São Luís (MA), em 19 de julho de 2022 ?s 08:35, sob o código de 
autenticidade nº 3FD499E0D0DCB66D25A9BCC83D63AB4C.

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na Internet, em 
https://stm.semfaz.saoluis.ma.gov.br/validacaocertidao.

"NÃO E VÁLIDA A CERTIDÃO QUE CONTIVER EMENDAS, RASURAS OU ENTRELINHAS."
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2022

PREFEITURA DE SÃO LUÍS
SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

FINALIDADE: FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTO
ALVARÁ DE LICENÇA E FUNCIONAMENTO

CPF/CNPJINSCRIÇÃO MUNICIPAL

17.422.433/0001-3898242200

NÚMERO DE CONTROLE

92120222344115

RAZÃO SOCIAL

ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA-ME

NOME FANTASIA

ADTR INFORMATICA

LOCALIZAÇÃO

PC ALFREDO TEIXEIRA  Nº 1, COHAB ANIL II
65050090 -SAO LUIS-MA

INSCRIÇÃO IMOBILIÁRIA

CNAE Principal e Secundários
620230000 - DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR CUSTOMIZAVEIS

NOTA: ESTE ALVARÁ DEVE SER AFIXADO EM LOCAL VISÍVEL E ACESSÍVEL À FISCALIZAÇÃO.

VALIDADE: 31/12/2022 9770336A1E27A68DC10811C6FAFF529B

CÓDIGO DE AUTENTICIDADE:

RESTRIÇÕES
Este contribuinte está autorizado a desenvolver as atividades acima elencadas e firma compromisso, sob as
penas da lei, de que conhece e atende os requisitos legais exigidos para funcionamento e exercício das
atividades econômicas constantes do objeto social, no que respeita ao uso e ocupação do solo, as atividades
domiciliares e restrições ao uso de espaços públicos, acessibilidade e de segurança sanitária, ambiental e de
prevenção contra incêndios e pânico. O contribuinte reconhece que o não atendimento a estes requisitos
acarretará a suspensão e a cassação subsequente do Alvará de Funcionamento, nos termos da legislação
vigente.
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ

CERTIDÃO DE HABILITAÇÃO PROFISSIONAL
 
 

O CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DO ESTADO DO PIAUÍ certifica
que o(a) profissional identificado(a) no presente documento encontra-se habilitado
para o exercício da profissão contábil.

IDENTIFICAÇÃO DO REGISTRO
NOME................. :  MANOEL FRANCISCO DOS SANTOS
REGISTRO.......... :  PI-002766/O-2
CATEGORIA........ :  CONTADOR
CPF..................... :  ***.475.373-**

 

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal
Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Emissão: PIAUÍ, 07/06/2022 as 08:59:15.
Válido até: 05/09/2022.
Código de Controle: 687298.

Para verificar a autenticidade deste documento consulte o site do CRCPI.
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CERTJUDONE-SJDFRSL - 26942022
Código de validação: AE27E35B12

Número da guia: 22057301001281373.

da faculdade que me confere a Lei. a requerimento de
pessoa interessada que, dando busca em nossos Arquivos dos Feitos das Varas Cíveis e
Comércio, a partir do dia primeiro (1º) do mês de janeiro (01) do ano de dois mil e doze (2012) até o
dia doze (12) do mês de julho (07) do ano corrente, constatei 1 distribuição de pedido
de

finalmente que a Secretaria de Distribuição é a única existente
nesta Cidade e de São Luís. O referido é verdade me reporto e dou fé. Dada e
passada a presente Certidão na Secretaria de Distribuição a meu cargo, no Fórum
“Desembargador Sarney Costa”, nesta Cidade de São Luís, Capital do Estado do Maranhão. Eu,

, Secretário Judicial da Distribuição, mat. 100073, consultei, digitei,
subscrevo e assino digitalmente.

ANSELMO DE JESUS CARVALHO
Secretário Judicial de Distribuição de Entrância Final

Secretaria Judicial de Distribuição do Fórum de São Luís
Matrícula 100073

Documento assinado. SÃO LUÍS - ENTRÂNCIA FINAL, 12/07/2022 16:23 (ANSELMO DE JESUS CARVALHO)
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Informações gerais

Despacho
Em anexo documentação de Habilitação empresa Acesso Tecnologia.

Francisco Edilson Oliveira da Silva
Agente de contratação/pregoeiro

Assinado eletronicamente por
Francisco Edilson Oliveira da Silva
Em 22/08/2022 às 12:46
Código de validação: 1a9b221d-b58f-4dce-8cd5-a1397aae33ee
Token: KEIZN0MO

Protocolo:
PT2022.08/CLHO-23295

Data de abertura:
22/08/2022 12:46:10

Data de transação:
22/08/2022 12:46:10

Situação:
Tramitado 

Assunto:
Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de arrecadação

Nome do emitente:
Francisco Edilson Oliveira da
Silva

Setor do emitente:
Equipe de Pregoeiros

Nome do responsável:
Francisco Edilson Oliveira da
Silva

Setor do responsável:
Equipe de Pregoeiros

Prazo:
5 Dias (Úteis)

Prazo final:
29/08/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
29/08/2022 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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Certifico o Registro em 26/05/2022

Arquivamento 20000777105 de 26/05/2022 Protocolo 224804286 de 24/05/2022 NIRE 15200898127

Nome da empresa ACESSO TECNOLOGIA E CIA LTDA

Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx

Chancela 26615979236706

26/05/2022

ALTERAÇÃO CONTRATUAL  DA SOCIEDADE DAMASCENO FURTADO & CIA LTDA 

CNPJ nº 07.343.918/0001-82 

 

Req: 81200000390520 Página 1 

 

 

NADINE DA SILVA DAMASCENO, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 10/10/1995, 
SOLTEIRA, ESTUDANTE, CPF nº 030.847.462-73, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 7289615, órgão 
expedidor PC - PA, residente e domiciliado(a) no(a)  RUA SETE DE SETEMBRO, 110, CRISTO 
REDENTOR, SÃO FRANCISCO DO PARÁ, PA, CEP 68748000, BRASIL, representada neste ato por 
seu PROCURADOR RAIMUNDO NONATO MACHADO DAMASCENO,  nacionalidade 
BRASILEIRA, nascido em 27/04/1964, VIÚVO, CONTABILISTA, CPF nº 226.981.322-72, 
CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 1326952, Órgão Expedidor SSP - PA, endereço: RUA SETE DE 
SETEMBRO, 110, CRISTO REDENTOR, SÃO FRANCISCO DO PARÁ, PA, CEP 68748000 . 
 
RAIMUNDO NONATO MACHADO DAMASCENO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 
27/04/1964, VIÚVO, CONTABILISTA, CPF nº 226.981.322-72, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 
1326952, órgão expedidor SSP - PA, residente e domiciliado(a) no(a)  RUA SETE DE SETEMBRO, 110, 
CRISTO REDENTOR, SÃO FRANCISCO DO PARÁ, PA, CEP 68748000, BRASIL. 
 
Sócios da sociedade limitada de nome empresarial DAMASCENO FURTADO & CIA LTDA, registrada 
legalmente por contrato social devidamente arquivado  nesta Junta Comercial do Estado do Pará, sob 
NIRE nº 15200898127, com sede Rua 07 de Setembro, 109 , Cristo Redentor São Francisco do Pará, PA, 
CEP 68748000, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica/MF sob o nº 
07.343.918/0001-82, deliberam de pleno e comum acordo ajustarem a presente alteração contratual, nos 
termos da Lei n° 10.406/ 2002, mediante as condições estabelecidas nas cláusulas seguintes: 
 
 

NOME EMPRESARIAL 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA - A sociedade que gira sob o nome empresarial DAMASCENO FURTADO & 
CIA LTDA, girará, a partir desta data, sob o nome empresarial ACESSO TECNOLOGIA E CIA LTDA. 
 

OBJETO SOCIAL 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - A sociedade passa a ter o seguinte objeto Social: 
DESENVOLVIMENTO DE PROG.DE COMP.SOB ENCOMENDA,PORTAIS,PROV.DE CONTEU.E OUT.SERV.DE 
INFORM.NA INTERNET,  ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA),  TREINA.EM 
INFORMÁTICA, OUT.ATIV.DE SERV.PREST.PRINC.AS EMPRES.NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE,OUT.ATIVI.DE 
ENS.NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE,IMPRE.DE MAT.P/OUTROS USOS,SERV.DE PRE-IMPRESSÃO,SERV.DE 
ENCADERN.E PLASTIFICAÇÃO,COM.ATAC.DE ART.DE ESCRIT.E DE PAPELARIA,COM.VAREJ.ESPEC.DE 
EQUIP.E SUPRIM.DE INFORMATICA,TRANSP.ESCOLAR,DESEN.E LICEN.DE PROG.DE 
COMP.CUSTOMIZAVEIS,SUP.TEC.MANUT.E OUT.SERV.EM TECNOL.DA INFORMAÇÃO,TRAT.DE 
DADOS,PROV.DE SERV.DE APLIC.E SERV.DE HOSPED.NA INTERNET,ATIV.DE CONTABILIDADE,SERV.DE 
CART.TOPOG.E GEODESIA,AGEN.DE PUBLICIDADE,FOTOCOPIAS,PREP.DE DOCUM.E SERV.ESPEC.DE APOIO 
ADMINIST.NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE,REP.E MANU.DE COMP.E DE EQUIP.PERIFERICOS SERVIÇO DE 
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA, SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO, ATIVIDADES DE 
CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA, GESTÃO E 
ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA, DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE 
COMPUTADOR SOB ENCOMENDA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, E 
DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-
CUSTOMIZÁVEIS.. 
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Certifico o Registro em 26/05/2022

Arquivamento 20000777105 de 26/05/2022 Protocolo 224804286 de 24/05/2022 NIRE 15200898127

Nome da empresa ACESSO TECNOLOGIA E CIA LTDA

Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx

Chancela 26615979236706

26/05/2022

ALTERAÇÃO CONTRATUAL  DA SOCIEDADE DAMASCENO FURTADO & CIA LTDA 

CNPJ nº 07.343.918/0001-82 

 

Req: 81200000390520 Página 2 

 

 

CNAE FISCAL 
 
6201-5/01 - desenvolvimento de programas de computador sob encomenda 
6822-6/00 - gestão e administração da propriedade imobiliária 
9511-8/00 - reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos 
8599-6/99 - outras atividades de ensino não especificadas anteriormente 
8599-6/03 - treinamento em informática 
8513-9/00 - ensino fundamental 
8512-1/00 - educação infantil - pré-escola 
8299-7/99 - outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas 
anteriormente 
8219-9/99 - preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não 
especificados anteriormente 
8219-9/01 - fotocópias 
8211-3/00 - serviços combinados de escritório e apoio administrativo 
7311-4/00 - agências de publicidade 
7119-7/01 - serviços de cartografia, topografia e geodésia 
7112-0/00 - serviços de engenharia 
7020-4/00 - atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 
6920-6/01 - atividades de contabilidade 
1813-0/99 - impressão de material para outros usos 
6319-4/00 - portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet 
6311-9/00 - tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na 
internet 
6209-1/00 - suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação 
6204-0/00 - consultoria em tecnologia da informação 
6203-1/00 - desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis 
6202-3/00 - desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis 
4924-8/00 - transporte escolar 
4923-0/02 - serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista 
4751-2/01 - comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática 
4647-8/01 - comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria 
1822-9/01 - serviços de encadernação e plastificação 
1821-1/00 - serviços de pré-impressão 
 
 

DO CAPITAL SOCIAL 
 
CLÁUSULA TERCEIRA - O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R$ 250.000,00 
(duzentos e cinquenta mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 250.000 (duzentos e 
cinquenta mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, cuja aumento é 
totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios.  Em decorrência do aumento do capital social 
por motivo de CAPITAL ANTERIOR TOTALMENTE INTEGRALIZADO PASSA A SER DE R$ 
250.000,00(DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)., este fica assim distribuído: 
 
NADINE DA SILVA DAMASCENO, com 45.000 (quarenta e cinco mil) quotas, perfazendo um total de 
R$ 45.000,00 (quarenta e cinco  mil reais) integralizado. 
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ALTERAÇÃO CONTRATUAL  DA SOCIEDADE DAMASCENO FURTADO & CIA LTDA 

CNPJ nº 07.343.918/0001-82 
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RAIMUNDO NONATO MACHADO DAMASCENO, com 205.000 (duzentos e cinco mil) quotas, 
perfazendo um total de R$ 205.000,00 (duzentos e cinco  mil reais) integralizado. 
 
 

DA ADMINISTRAÇÃO 
 
CLÁUSULA QUARTA -A administração da sociedade caberá  ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) 
RAIMUNDO NONATO MACHADO DAMASCENO ,  ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) NADINE DA 
SILVA DAMASCENO  com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, 
judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre de 
interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades 
estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou de terceiros, 
bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s). 
 

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 
 
CLÁUSULA QUINTA - O(s) administrador(es) declara(m), sob as penas da lei, que não está impedido 
de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, ou por se 
encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos, ou 
por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a economia 
popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações 
de consumo, fé pública ou propriedade.  
 
Em face das alterações acima, consolida-se o contrato social, nos termos da Lei n° 10.406/2002, 
mediante as condições e cláusulas seguintes 
 

DA DENOMINAÇÃO SOCIAL 
 
CLÁUSULA SEXTA - A sociedade gira sob o nome empresarial de ACESSO TECNOLOGIA E CIA 
LTDA, com sede na 07 de Setembro, 109, Bairro Cristo Redentor, Cep: 68.748-000, São Francisco do 
Pará, Estado, devidamente inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica sob o nº 07.343.918/0001-82 
 

DO PRAZO 
CLÁUSULA SÉTIMA - A sociedade iniciou suas atividades em 25 de abril de 2005,e foi Constituída 
em 19 de abril de 2005  e seu prazo é indeterminado. 
 

ABERTURA DE FILIAIS 
 

CLÁUSULA OITAVA - A sociedade poderá abrir, manter, transferir e extinguir filiais, em qualquer 
ponto do território nacional, observadas as prescrições legais vigentes. 
 

OBJETO SOCIAL 
 
CLÁUSULA NONA - A sociedade passa a ter o seguinte Objeto Social: 
DESENVOLVIMENTO DE PROG.DE COMP.SOB ENCOMENDA,PORTAIS,PROV.DE CONTEU.E OUT.SERV.DE 
INFORM.NA INTERNET, ENSINO FUNDAMENTAL, EDUCAÇÃO INFANTIL (PRÉ-ESCOLA), TREINA.EM 
INFORMÁTICA, OUT.ATIV.DE SERV.PREST.PRINC.AS EMPRES.NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE,OUT.ATIVI.DE 

h
t
t
p
:
/
/
a
s
s
i
n
a
d
o
r
.
p
s
c
s
.
c
o
m
.
b
r
/
a
s
s
i
n
a
d
o
r
w
e
b
/
a
u
t
e
n
t
i
c
a
c
a
o
?
c
h
a
v
e
1
=
4
a
W
j
x
Y
3
M
0
C
8
m
8
y
1
_
1
h
C
a
y
Q
&
c
h
a
v
e
2
=
K
7
2
j
y
V
Y
D
1
I
D
m
U
w
x
_
B
D
M
X
o
w

A
S
S
I
N
A
D
O
 
D
I
G
I
T
A
L
M
E
N
T
E
 
P
O
R
:
 
2
2
6
9
8
1
3
2
2
7
2
-
R
A
I
M
U
N
D
O
 
N
O
N
A
T
O
 
M
A
C
H
A
D
O
 
D
A
M
A
S
C
E
N
O

PR2022.03/CLHO-02948 - Pág 289



Certifico o Registro em 26/05/2022

Arquivamento 20000777105 de 26/05/2022 Protocolo 224804286 de 24/05/2022 NIRE 15200898127

Nome da empresa ACESSO TECNOLOGIA E CIA LTDA

Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx

Chancela 26615979236706

26/05/2022

ALTERAÇÃO CONTRATUAL  DA SOCIEDADE DAMASCENO FURTADO & CIA LTDA 

CNPJ nº 07.343.918/0001-82 

 

Req: 81200000390520 Página 4 

 

 

ENS.NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE,IMPRE.DE MAT.P/OUTROS USOS,SERV.DE PRE-IMPRESSÃO,SERV.DE 
ENCADERN.E PLASTIFICAÇÃO,COM.ATAC.DE ART.DE ESCRIT.E DE PAPELARIA,COM.VAREJ.ESPEC.DE 
EQUIP.E SUPRIM.DE INFORMATICA,TRANSP.ESCOLAR,DESEN.E LICEN.DE PROG.DE 
COMP.CUSTOMIZAVEIS,SUP.TEC.MANUT.E OUT.SERV.EM TECNOL.DA INFORMAÇÃO,TRAT.DE 
DADOS,PROV.DE SERV.DE APLIC.E SERV.DE HOSPED.NA INTERNET,ATIV.DE CONTABILIDADE,SERV.DE 
CART.TOPOG.E GEODESIA,AGEN.DE PUBLICIDADE,FOTOCOPIAS,PREP.DE DOCUM.E SERV.ESPEC.DE APOIO 
ADMINIST.NÃO ESPEC.ANTERIORMENTE,REP.E MANU.DE COMP.E DE EQUIP.PERIFERICOS SERVIÇO DE 
TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS COM MOTORISTA, SERVIÇOS DE 
ENGENHARIA, SERVIÇOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO, ATIVIDADES DE 
CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA, GESTÃO E 
ADMINISTRAÇÃO DA PROPRIEDADE IMOBILIÁRIA, DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR 
SOB ENCOMENDA, CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, E DESENVOLVIMENTO E 
LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE COMPUTADOR NÃO-CUSTOMIZÁVEIS. 
 

DO ENQUADRAMENTO 
 
CLÁUSULA DECIMA - Os sócios declaram que a sociedade se enquadra na condição de         MICRO  
EMPRESA - ME nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006. 
 

DO QUADRO SOCIETÁRIO 
 
NADINE DA SILVA DAMASCENO, nacionalidade BRASILEIRA, nascida em 10/10/1995, 
SOLTEIRA, ESTUDANTE, CPF nº 030.847.462-73, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 289615, órgão 
expedidor PC - PA, residente e domiciliado(a) no(a)  RUA SETE DE SETEMBRO, 110, CRISTO 
REDENTOR, SÃO FRANCISCO DO PARÁ, PA, CEP 68748000, BRASIL. 
 
RAIMUNDO NONATO MACHADO DAMASCENO, nacionalidade BRASILEIRA, nascido em 
27/04/1964, VIÚVO, CONTABILISTA, CPF nº 226.981.322-72, CARTEIRA DE IDENTIDADE nº 
1326952, órgão expedidor SSP - PA, residente e domiciliado(a) no(a)  RUA SETE DE SETEMBRO, 110, 
CRISTO REDENTOR, SÃO FRANCISCO DO PARÁ, PA, CEP 68748000, BRASIL. 
 
 

DO EXERCÍCIO SOCIAL 
 
CLÁUSULA DECIMA PRIMEIRA - Que o exercício social coincidirá com o ano civil. Ao término de 
cada exercício, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à 
elaboração das demonstrações financeiras, cabendo aos sócios, na proporção de suas cotas os lucros ou 
perdas apurados. 
 
 
 
 

DO CAPITAL SOCIAL 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - O capital anterior totalmente integralizado passa a ser de R$ 
250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), em moeda corrente nacional, representado por 250.000 
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(duzentos e cinquenta mil) quotas de capital, no valor nominal de R$ 1,00 (um real) cada uma, cujo 
aumento é totalmente subscrito e integralizado, neste ato, pelos sócios.  Em decorrência do aumento do 
capital social por motivo de CAPITAL ANTERIOR TOTALMENTE INTEGRALIZADO PASSA A 
SER DE R$ 250.000,00(DUZENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)., este fica assim distribuído: 
NADINE DA SILVA DAMASCENO, com 45.000 (quarenta e cinco mil) quotas, perfazendo um total de 
R$ 45.000,00 (quarenta e cinco  mil reais) integralizado. 
RAIMUNDO NONATO MACHADO DAMASCENO, com 205.000 (duzentos e cinco mil) quotas, 
perfazendo um total de R$ 205.000,00 (duzentos e cinco  mil reais) integralizado. 
 
 
 
 
 

DA ADMINISTRAÇÃO 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - A administração da sociedade caberá  ISOLADAMENTE a(o) 
Sócio(a) RAIMUNDO NONATO MACHADO DAMASCENO ,  ISOLADAMENTE a(o) Sócio(a) 
NADINE DA SILVA DAMASCENO  com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na 
sociedade, judicial e extrajudicialmente, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, 
sempre de interesse da sociedade, autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em 
atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos cotistas ou 
de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) 
sócio(s). 
 

DA DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO 
 

CLÁUSULA DECIMA QUARTA - O(s) administrador (es) declara(m), sob as penas da lei, que não 
está 
impedido de exercer a administração da sociedade, por lei especial ou em virtude de condenação criminal, 
ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos 
públicos, ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato ou contra a 
economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra 
as relações de consumo, fé pública ou propriedade. 
 
 

DA RATIFICAÇÃO E FORO 
 
CLÁUSULA DECIMA QUINTA - O foro para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações 
resultantes do contrato social permanece em SÃO O FRANCISCO DO PARÁ, ESTADO PARA. 
 
E, por estarem assim justos e contratados, assinam este instrumento. 
 
      SAO FRANCISCO DO PARÁ, 19 de maio de 2022. 
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 _____________________________________________ 
NADINE DA SILVA DAMASCENO 

P/P: RAIMUNDO NONATO MACHADO DAMASCENO 
 
 

 
_____________________________________________ 

RAIMUNDO NONATO MACHADO DAMASCENO 
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Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Cidadão,

Con�ra os dados de Identi�cação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua

atualização cadastral.

A informação sobre o porte que consta neste comprovante é a declarada pelo contribuinte.

 
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

07.343.918/0001-82
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

19/04/2005

 
NOME EMPRESARIAL

ACESSO TECNOLOGIA E CIA LTDA

 
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)

ACESSO TECNOLOGIA E SERVICOS
PORTE

ME

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL

62.01-5-01 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

18.13-0-99 - Impressão de material para outros usos
18.21-1-00 - Serviços de pré-impressão
18.22-9-01 - Serviços de encadernação e plastificação
46.47-8-01 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria
47.51-2-01 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática
49.23-0-02 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista
49.24-8-00 - Transporte escolar
62.02-3-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
62.03-1-00 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis
62.04-0-00 - Consultoria em tecnologia da informação
62.09-1-00 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação
63.11-9-00 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet
63.19-4-00 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet
68.22-6-00 - Gestão e administração da propriedade imobiliária
69.20-6-01 - Atividades de contabilidade
70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica
71.12-0-00 - Serviços de engenharia
71.19-7-01 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia
73.11-4-00 - Agências de publicidade
82.11-3-00 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

 
LOGRADOURO

R 07 DE SETEMBRO
NÚMERO

109
COMPLEMENTO

********

 
CEP

68.748-000
BAIRRO/DISTRITO

CRISTO REDENTOR
MUNICÍPIO

SAO FRANCISCO DO PARA
UF

PA

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO

NONATO@LINKNET.COM.BR
TELEFONE

(91) 3721-4135/ (91) 8817-5931

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

*****

 
SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

19/04/2005

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

 
SITUAÇÃO ESPECIAL

********
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 04/07/2022 às 08:43:37 (data e hora de Brasília). Página: 1/2

 

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_Comprovante.asp
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

 
 
 

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA
 

 
NÚMERO DE INSCRIÇÃO

07.343.918/0001-82
MATRIZ

COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO
CADASTRAL

DATA DE ABERTURA

19/04/2005

 
NOME EMPRESARIAL

ACESSO TECNOLOGIA E CIA LTDA

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS

82.19-9-01 - Fotocópias
82.19-9-99 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados
anteriormente
82.99-7-99 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente
85.12-1-00 - Educação infantil - pré-escola
85.13-9-00 - Ensino fundamental
85.99-6-03 - Treinamento em informática
85.99-6-99 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente
95.11-8-00 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

 
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA

206-2 - Sociedade Empresária Limitada

 
LOGRADOURO

R 07 DE SETEMBRO
NÚMERO

109
COMPLEMENTO

********

 
CEP

68.748-000
BAIRRO/DISTRITO

CRISTO REDENTOR
MUNICÍPIO

SAO FRANCISCO DO PARA
UF

PA

 
ENDEREÇO ELETRÔNICO

NONATO@LINKNET.COM.BR
TELEFONE

(91) 3721-4135/ (91) 8817-5931

 
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

*****

 
SITUAÇÃO CADASTRAL

ATIVA
DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL

19/04/2005

 
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

 
SITUAÇÃO ESPECIAL

********
DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 04/07/2022 às 08:43:37 (data e hora de Brasília). Página: 2/2

 CONSULTAR QSA  VOLTAR  IMPRIMIR
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Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 07.343.918/0001-82

NOME EMPRESARIAL: ACESSO TECNOLOGIA E CIA LTDA

CAPITAL SOCIAL: R$250.000,00 (Duzentos e cinquenta mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: RAIMUNDO NONATO MACHADO DAMASCENO

Quali�cação: 49-Sócio-Administrador    
       

Nome/Nome Empresarial: NADINE DA SILVA DAMASCENO

Quali�cação: 49-Sócio-Administrador    
       

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o e-CAC com certi�cado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 04/07/2022 às 08:43 (data e hora de Brasília).

Firefox https://servicos.receita.fazenda.gov.br/servicos/cnpjreva/Cnpjreva_qsa.asp
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MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO

 
Nome: ACESSO TECNOLOGIA E CIA LTDA
CNPJ: 07.343.918/0001-82 

Ressalvado  o  direito  de  a  Fazenda  Nacional  cobrar  e  inscrever  quaisquer  dívidas  de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria
da  Receita  Federal  do  Brasil  (RFB)  e  a  inscrições  em  Dívida  Ativa  da  União  (DAU)  junto  à
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do
sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas
nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos
endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN no 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 17:15:43 do dia 07/06/2022 <hora e data de Brasília>.
Válida até 04/12/2022.
Código de controle da certidão: FCA2.8E1A.4DE4.450D
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
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Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 07.343.918/0001-82

Razão Social: DAMASCENO FURTADO E CIA LTDA ME

Endereço: RUA SETE DE SETEMBRO 109 / CRISTO REDENTOR / SAO FRANCISCO DO PARA / PA / 68748-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de
1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O  presente  Certificado  não  servirá  de  prova  contra  cobrança  de  quaisquer  débitos  referentes  a
contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade:31/07/2022 a 29/08/2022

Certificação Número: 2022073100443117155144

Informação obtida em 16/08/2022 11:07:17

A  utilização  deste  Certificado  para  os  fins  previstos  em  Lei  esta  condicionada  a  verificação  de
autenticidade no site da Caixa: www.caixa.gov.br

Voltar Imprimir

Consulta Regularidade do Empregador https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
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07/06/2022 17:08 https://app.sefa.pa.gov.br/emissao-certidao/emitirCertidao.action

https://app.sefa.pa.gov.br/emissao-certidao/emitirCertidao.action 1/2

SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

 
CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA TRIBUTÁRIA

 
Nome: ACESSO TECNOLOGIA E CIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.277.759-8 
CNPJ: 07.343.918/0001-82 
Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é
certificado que NÃO CONSTAM, até a presente data, pendências em seu nome,
relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de
natureza tributária, incritos ou não na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e
da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a
confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva
de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.
 
Emitida às: 17:08:31 do dia 07/06/2022
Válida até: 04/12/2022
Número da Certidão: 702022080547965-7
Código de Controle de Autenticidade: 2776251D.D3916AD3.79F54D4A.E455AEC9
 
Observação:
- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação
prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses
previstas no art. 6° da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também
em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por
meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO
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SERVIÇO GRATUITO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA

 
CERTIDAO NEGATIVA DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA

 
Nome: ACESSO TECNOLOGIA E CIA LTDA
Inscrição Estadual: 15.277.759-8 
CNPJ: 07.343.918/0001-82 
Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é
certificado que NÃO CONSTAM, até a presente data, pendências em seu nome,
relativamente aos débitos administrados pela Secretaria Executiva de Estado da Fazenda, de
natureza não tributária, incritos na Dívida Ativa.

A presente Certidão, emitida nos termos do Decreto n.º 2.473, de 29 de setembro de 2006 , e
da Instrução Normativa n.º 0019, de 5 de Outubro de 2006, somente produzirá efeitos após a
confirmação de sua autenticidade, pela Internet, no Portal de Serviço da Secretaria Executiva
de Estado da Fazenda no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.
 
Emitida às: 17:08:31 do dia 07/06/2022
Válida até: 04/12/2022
Número da Certidão: 702022080547966-5
Código de Controle de Autenticidade: 6D05D61D.D8382768.A1C7344C.322A2BD0
 
Observação:
- Nos termos da legislação pertinente a presente Certidão poderá, independente de notificação
prévia, ser cassada quando, dentro do período de validade forem verificadas as hipóteses
previstas no art. 9° da Instrução Normativa n.° 0019, de 5 de Outubro de 2006, como também
em decorrência da suspensão de medida liminar.

- A cassação da certidão será efetuada de ofício, devendo ser dada a publicidade do fato por
meio de consulta pública no endereço eletrônico www.sefa.pa.gov.br.

Válida em todo território paraense.
SERVIÇO GRATUITO
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PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ

CNPJ: 05.125.992/0001-05
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS

 
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

 
 
 

CERTIDÃO EMITIDA Á: ACESSO TECNOLOGIA E CIA LTDA
CPF/CNPJ: 07.343.918/0001-82
ENDEREÇO: RUA SETE DE SETEMBBRO, Nº:109, CRISTO REDENTOR, São
Francisco do Pará, PA CEP:68.748-000
 
 
CERTIFICAMOS que, até a data em epígrafe, NÃO CONSTA, nas bases
informatizadas e integradas ao sistema de processamento de dados da PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ, pendência fiscal, em nome do
Contribuinte acima indicado, referente a débitos de ALVARÁ, IPTU, ITBI, ISS e
TAXAS.

Considerando assim este documento expressamente verdadeiro e sua autenticidade e
validade poderá ser confirmada na Internet acessando: Prefeitura Municipal de São
Francisco do Pará

 
 

DATA DA EMISSÃO: 04/07/2022

VÁLIDO POR 90 DIAS, Á CONTAR A DATA DE EMISSÃO.

CÓDIGO DE CONTROLE: 20220704082704

 
 
 
 
 

 

AVN. BARÃO DO RIO BRANCO, Nº:0, CENTRO, SÃO FRANCISCO DO PARA, PA,
CEP: 68.748-000

 

Firefox http://portalacessounico.com.br/sistributos/sfpa/CERTIDAO_DE_DEBITO/
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OBS: Antes de imprimir deve-se configurar a orientação da impressora para retrato.
Você pode imprimir quantas cópias desejar clicando no botão abaixo.

Evite utilizar o comando imprimir do seu navegador caso queira que informações desnecessárias não saiam na impressão

 Imprimir Nova consulta

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA
FICHA DE INSCRIÇÃO CADASTRAL - FIC

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15.277.759-8

INSCRIÇÃO NO CNPJ/CPF
07.343.918/0001-82

INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL
15200898127

NOME EMPRESARIAL
ACESSO TECNOLOGIA E CIA LTDA

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO
ACESSO TECNOLOGIA E SERVICOS

SEDE
CERAT CASTANHAL

ENDEREÇO
RUA 07 DE SETEMBRO, 109 CRISTO REDENTOR

REGIME DE PAGAMENTO
Simples Nacional

MUNICÍPIO
SAO FRANCISCO DO PARA

DATA DE INÍCIO DA ATIVIDADE
19/09/2008

SITUAÇÂO CADASTRAL
Ativo

CÓDIGO DE ATIVIDADE PRINCIPAL
6201501 - Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
1813099 - Impressão de material para outros usos

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
1821100 - Serviços de pré-impressão

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
1822901 - Serviços de encardenação e plastificação

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4647801 - Comércio atacadista de artigos de escritório e de papelaria

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4751201 - Comércio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4923002 - Serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
4924800 - Transporte escolar

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
6202300 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
6203100 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
6204000 - Consultoria em tecnologia da informação

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
6209100 - Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
6311900 - Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
6319400 - Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
6822600 - Gestão e administração da propriedade imobiliária

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
6920601 - Atividades de contabilidade

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
7020400 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
7112000 - Serviços de engenharia

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
7119701 - Serviços de cartografia, topografia e geodésia

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
7311400 - Agências de publicidade

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
8211300 - Serviços combinados de escritório e apoio administrativo

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
8219901 - Fotocópias

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
8219999 - Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados
anteriormente

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
8299799 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente

PORTAL SEFA-PA https://app.sefa.pa.gov.br/consulta-fic/consultaByIE.do
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CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
8512100 - Educação infantil - pré-escola

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
8513900 - Ensino fundamental

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
8599603 - Treinamento em informática

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
8599699 - Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente

CÓDIGO DE ATIVIDADE SECUNDÁRIA
9511800 - Reparação e manutenção de computadores e de equipamentos periféricos

Aprovado pelo Decreto nº 4676 de 18 de Junho de 2001.

Emitido no dia 04/07/2022 às 08:30:37 pelo Portal de Serviços da SEFA

OBS: Antes de imprimir deve-se configurar a orientação da impressora para retrato.
Você pode imprimir quantas cópias desejar clicando no botão abaixo.

Evite utilizar o comando imprimir do seu navegador caso queira que informações desnecessárias não saiam na impressão

 Imprimir Nova consulta
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PREFEITURA DE SÃO FRANCISCO DO PARÁ
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE TRIBUTOS
AVN. BARÃO DO RIO BRANCO, Nº: 0, CENTRO / CEP: 68.748-000

 

FICHA DE CADASTRO DE CONTRIBUINTE – PESSOA JURIDICA

INFORMAÇÕES CADASTRAIS
CNPJ:
07.343.918/0001-82

NOME RAZÃO SOCIAL:
DAMASCENO FURTADO E CIA LTDA-ME

NOME FANTASIA:
ACESSO TECNOLOGIA E SERVIÇOS

TIPO DE EMPRESA:
MICROEMPRESA (ME)

INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
3200-8

INSCRIÇÃO ESTADUAL:
152777598

Nº DA JUNTA:

 
ENDEREÇO
CEP:
68.748-000

RUA:
RUA SETE DE SETEMBBRO

Nº:
109

BAIRRO:
CRISTO REDENTOR

CIDADE:
São Francisco do Pará

UF:
PA

 
CONTATO
FIXO:
()-

FONE:
(9 )19626-0992

EMAIL:
acessodf@hotmail.com

DATA DE CADASTRO:
00/00/0000

 
ATTIVIDADES ESTADUAIS
Nº: CNAE / ATIVIDADE
6201501 / Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda

 6202300 / Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis
 6209100 / Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação

 6311900 / Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na
internet

 7119701 / Serviços de cartografia, topografia e geodésia
  

CONSULTA GERADA EM 10/05/2022 / USUARIO LOGADO: admin
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Certifico o Registro em 12/05/2022

Arquivamento 20000774425 de 12/05/2022 Protocolo 224861352 de 10/05/2022 NIRE 15200898127

Nome da empresa DAMASCENO FURTADO & CIA LTDA

Este documento pode ser verificado em http://regin.jucepa.pa.gov.br/autenticacaodocumentos/autenticacao.aspx

Chancela 70239360078300

12/05/2022

http://assinador.pscs.com.br/assinadorweb/autenticacao?chave1=4aWjxY3M0C-sin-yMb-DFA&chave2=K72jyVYD1IDmUwx_BDMXow
ASSINADO DIGITALMENTE POR: 19925530253-LUIZ ANTONIO FIALHO DE FREITAS|22698132272-RAIMUNDO NONATO MACHADO DAMASCENO
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REPRESENTANTES QUE ASSINARAM DIGITALMENTE

NIRE 15200898127
CNPJ 07.343.918/0001-82
CERTIFICO O REGISTRO EM 12/05/2022
SOB N: 20000774425

223 - BALANCOEVENTO

223 - BALAN OATO

224861352 - 10/05/2022PROTOCOLO

DAMASCENO FURTADO & CIA LTDANOME DA EMPRESA

224861352           

TERMO DE AUTENTICA O

MATRIZ

 1
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FOLHA: 1

TERMO DE ABERTURA

DIARIO

N° de Ordem 6

Contém este livro 10 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 10 e servirá de Diario n° 6,
referente ao período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e obtidas através de
processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do estabelecimento abaixo
identificado:

Nome: DAMASCENO FURTADO & CIA LTDA

C.E.P.: 68748000

Endereço: RUA 07 DE SETEMBRO, 109

Bairro: CRISTO REDENTOR

Cidade.: SÃO FRANCISCO DO PARÁ / PA

Registrada na JUCEPA sob n° 15200898127 e arquivado em 19/04/2005 nº constituição null.
Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 07343918000182

SÃO FRANCISCO DO PARÁ/PA, 9 de Maio de 2022

LUIZ ANTONIO FIALHO DE FREITAS
TECNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.:19925530253
R.G.:1635094 SSP/PA
C.R.C.:7356

RAIMUNDO NONATO MACHADO DAMASCENO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:22698132272
R.G.:1326952 SSP
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                                              Junta Comercial do Estado do Pará
                                              Certifico o Registro em 10/05/2022
                                              Arquivamento 229964257 Protocolo 224879928 de 05/05/2022
                                              Nome da empresa DAMASCENO FURTADO & CIA LTDA
                                              NIRE 15200898127
                                              Este documento pode ser verificado em
                                              http://regin.jucepa.pa.gov.br/AUTENTICACAODOCUMENTOS/AUTENTICACAO.aspx
                                              Chancela 163905186286
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FOLHA: 10

TERMO DE ENCERRAMENTO

DIARIO

N° de Ordem 6

Contém este livro 10 folhas numeradas eletronicamente do número 1 a 10 e serviu de Diario n° 6,
referente à movimentação contábil do período compreendido entre 01/01/2021 a 31/12/2021 e
obtidas através de processamento eletrônico com os lançamentos das operações próprias do
estabelecimento abaixo identificado:

Nome: DAMASCENO FURTADO & CIA LTDA

C.E.P.: 68748000

Endereço: RUA 07 DE SETEMBRO, 109

Bairro: CRISTO REDENTOR

Cidade.: SÃO FRANCISCO DO PARÁ / PA

Registrada na JUCEPA sob n° 15200898127 e arquivado em 19/04/2005.
Inscrição Estadual n° ISENTO e C.N.P.J. n° 07343918000182

SÃO FRANCISCO DO PARÁ/PA, 31 de Dezembro de 2021

LUIZ ANTONIO FIALHO DE FREITAS
TECNICO EM CONTABILIDADE
C.P.F.:19925530253
R.G.:1635094 SSP/PA
C.R.C.:7356

RAIMUNDO NONATO MACHADO DAMASCENO
SOCIO ADMINISTRADOR
C.P.F.:22698132272
R.G.:1326952 SSP
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Estado do Pará
GOVERNO MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU

 PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU 

CONTRATO Nº 20190214       

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de TOMÉ-AÇU, através do(a) PREFEITURA 
MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU, CNPJ-MF, Nº 05.196.530/0001-70, denominado daqui por diante de 
CONTRATANTE,  representado neste ato pelo(a) Sr.(a) AURENICE CORREA RIBEIRO,  PREFEITA 
MUNICIPAL, portador do CPF nº 095.462.058-50, residente na RUA JOSÉ DA GAMA MALCHER, 655,  e do 
outro lado DAMASCENO FURTADO & CIA LTDA,    CNPJ 07.343.918/0001-82, com sede na Rua 07 de 
Setembro, nº 109, Cristo Redentor, São Francisco do Pará-PA, CEP 68748-000, de agora em diante  denominada 
CONTRATADA(O), neste ato representado pelo(a) Sr(a).    RAIMUNDO NONATO MACHADO 
DAMASCENO, residente na Rua Sete de Setembro, nº 110, Cristo Redentor, São Francisco do Pará-PA, CEP 68748-
000, portador do(a) CPF 226.981.322-72, têm justo e contratado o seguinte:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL

1.1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
SOFTWARE DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, COM EMISSÃO DE NOTA FISCAL 
ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFSE, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO 
DE TRIBUTOS JUNTO À SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
TOMÉ-AÇU / PA.

 ITEM   DESCRIÇÃO/ESPECIFICAÇÕES                              UNIDADE           QUANTIDADE    VALOR UNITÁRIO      VALOR TOTAL

038501  IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SOFTWARE DE ARRECADAÇÃO   MÊS                    12,00         3.500,000        42.000,00
        DE TRIBUTOS MUNICIPAIS - Marca.: ACESSO TECNOLOGIA     
        Os serviços compreendem:  Disponibilização do Software;
        Manutenção; Suporte técnico   presencial   e   On-line;
        Configuração e migração   de   dados;   Instruções   de
        funcionamento e treinamento;      Integração      entre
        Secretarias.                                           

                                                                                                 VALOR GLOBAL R$       42.000,00

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

2.1 - Este contrato fundamenta-se no art. 25, inciso II, c/c o art. 13, inciso III da Lei nº 8.666/93, de 21 de junho de 
1993, e suas posteriores alterações.

CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 
CONTRATADA

3.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidas neste termo contratual;

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

3.3.  Encaminhar para o Setor Financeiro da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ-AÇU as notas de 
empenhos e respectivas  notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual;
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3.4. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus decorrente da execução deste contrato, especialmente 
com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado para a consecução dos serviços;

3.5. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na assinatura deste Contrato.

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

3.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões  até o limite fixado no § 1º, do art. 65, da 
Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE

4.1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das 
obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei nº  8.666/93 e suas alterações posteriores;

4.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual;

4.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, 
diligenciando nos casos que exigem providências corretivas;

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

CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA

5.1 - A vigência deste instrumento contratual iniciará em 02 de Janeiro de 2019 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 
2019, podendo ser prorrogado de acordo com a lei.

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO

6.1 - Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos ar tigos 77, 78 e 79 da Lei nº 8.666/93, e poderá 
ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, mediante 
comunicação por escrito.

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES

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

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

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

motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou penalidade;

7.2. A multa prevista acima será a seguinte:

-    Até 10% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização e/ou descumprimento de 
alguma das cláusulas contratuais;

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

7.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda par a o Município, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a 
contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, descontá-la das faturas por ocasião do 
pagamento, se julgar conveniente;

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

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

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

CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR E REAJUSTE

8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), a ser pago no prazo de até trinta 
dias, contado a partir da data final do período de adimplemento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente 
prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE 
TOMÉ-AÇU e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo setor 
competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da órdem de serviço emitida.

Parágrafo Único - Havendo atraso no pagamento, desde que não decorre  de ato ou fato atribuível à Contratada, 
aplicar-se-á o índice do IPCA, a título de compensação financeira, que será o produto resultante da multiplicação desse 
índice do dia anterior ao pagamento pelo número de dias em atraso, repetindo-se a operação a cada mês de atraso.

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

9.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento do(a) CONTRATANTE, na dotação 
orçamentária Exercício 2019 Atividade 0204.041290002.2.013 Manutenção do Departamento de Tributos , 
Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.99, no valor de R$ 
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42.000,00, ficando o saldo pertinente aos demais exercícios a ser empenhado oportunamente, à conta dos respectivos 
orçamentos, caso seja necessário.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

10.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que haja 
interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES

11.1 - Este Contrato encontra-se subordinado a legislaÇão específica, consubstanciada na Lei nº 8.666, de 21 de junho 
de 1993 e suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos de direito público, teoria geral de contratos e 
disposições de direito privado.

11.2 - Fica eleito o Foro da cidade de TOMÉ-AÇU, como o único capaz de dirimir as dúvidas oriundas deste Contrato, 
caso não sejam dirimidas amigavelmente.

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

    TOMÉ-AÇU-PA, 02 de Janeiro de 2019

    PREFEITURA MUNICIPAL DE TOMÉ -AÇU
   CNPJ(MF)  05.196.530/0001-70

    CONTRATANTE

    DAMASCENO FURTADO & CIA LTDA
    CNPJ 07.343.918/0001-82

    CONTRATADO(A)

Testemunhas:

1.________________________________                     2.________________________________

AV. TRÊS PODERES,Nº 738,CENTRO,TOMÉ-AÇU/PA

DAMASCENO 

FURTADO E CIA 

LTDA:07343918000182

Assinado de forma digital por 

DAMASCENO FURTADO E CIA 

LTDA:07343918000182 

Dados: 2019.01.02 10:00:15 -02'00'

AURENICE 

CORREA 

RIBEIRO:095462

05850

Assinado de forma 

digital por 

AURENICE CORREA 

RIBEIRO:0954620585

0

MUNICIPIO DE TOME 

ACU:0519653000017

0

Assinado de forma 

digital por MUNICIPIO DE 

TOME 

ACU:05196530000170
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DAMASCENO FURTADO & 

CIA 

LTDA:07343918000182

Assinado de forma digital por 

DAMASCENO FURTADO & CIA 

LTDA:07343918000182 

Dados: 2021.02.01 16:13:12 -03'00'
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ESTADO DO PARA 
Profellura Municlpal do Bujaru do Parà 

CNPJ 05 ion b63/000 1-10 

Bectelarin de Munlicipal de financas - Dopartamanto de Tritntos

DECLARAÇAO DE CAPACIDADE TÉCNICA 

A Frefnitura Miuncypal do ujan- Eatado do ParA, lnscMa no CNPJ 06.19.363/0001-10, com 

oco na Av. Dom Pedro Il 
atpsta para os dovkdos ins da Empresa sob o nome do tantaala ACESSO TECNOLOGIA E 

SERVÇOS-RAZAO SoCIAL DAMASCENO FURTADO E CIA LTDA -ME, Inscrlta no CNPJ: 
07.343.018ooo1-82, con aode na Rua Sote de Sotambro n' 109, Bairro Cristo Redentor, Cldade do 
Sao franctsco do Pard- Estado do Para, Cop: 68.748-000, que a mesma prestou n continua o prestar 
o8 Rorvipos abano relaclonadon, uendo cumpridorn dos prazos o termos firmados na construção. Não 
havendo nenhum ogintro quo dosabone a ldoneidado da Emprosa Junto a osta municipalidade. 

a/n, Baimo Contro, Cop: 0A.670-000, audado do Buanu -Estodo do Pará 

Espocificaçao dos Sorviços Prostados: 

Seviço prestados nos procedimentos de atualização de cadastro multifinalitario urbano, Levantamento 
Naniatimétrico e Cadastral, com Georreferenciamento, acompanhado de anotação de responsablidade técnica, 
formatação de mapas temáticos, mapas de quadras, ficha de unidades urbanas (bcl), seguido da confecção de 
mapas e memoriais das árens urbanas objeto do levantamento de dados, serviços prestados no periodo de 2006 

a 2008; 

Locação de SISTEMA DE GESTAO INTEGRADA DE TRIBUTOs MUNICIPAIS, em meio 
oletronico: ó Software dostinado a alendor de foma integradas as Respoctivas Secrelanas 
Municipais: Secretaria Municipal de Finanças, Socrolaria Munlcipal de Saude 
Municipal de Vigilância Sanitária, sondo feramonta de úll para os processos de Notas Fiscal 
Elotronica Avulsa, gestão de Tributos munlcipais: IPTU, ISs, ITBI, NOTA FISCAL DE SERVIÇ0s, 
CEMAE (Cad. Mobilidrio). CADASTRO IMOBILIÁRIO 0 TAXAS DIVERSAS, possibilitando o 
Gerenciamento os processos de Adimplência e Inadimplêncla, junto à Fazonda Públlca Municipal. 
Serviços referenciados prestados do foma continua dosdo o ano de 2006 até o presente exercíclo do 

Departamento 

ano de 2022. 

Comprova-so para os dovidos fins que om reforencia ao Software (Sistema) contratado ser de autonomia 
tocnologia da Empresa: Damascono Furtado e Cla Llda-Me, om conformidado à Lel N° 9.609/1998" Dispóe 
sobre a proteçao da propriodado intoloctual do programa de computador, sua comercializaço no Pals, e da 

outras providêncas.". Portanto, a contratada. 

Bu aru Pará, 21 de fevereiro de 2021.

- Las 
Geuraldo Canipos Lessa 

Diretor de Tribut0s 
Port. N° O64/2021-GP-PMB 

Genivaldo Campos Lessa 
Diretor de Tributos 

Portaria n 064/2021-GP- PMB 
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RUA 7 DE SETEMBRO, Nº 109, BAIRRO 
CRISTO REDENTOR 

SÃO FRANCISCO DO PARÁ  PA.

ACESSODF@HOTMAIL.COM 
WWW.ACESSOTIDIGITAL.COM.BR 

(91) 9 8747-5368

CNPJ: 07.343.918/0001-82 - Insc. Estadual: 15.277.759-8 - Insc. Municipal: 3200-8 

           
 
 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2022.03/CLHO-02948 
 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO; 
ESTADO DO MARANHÃO, UF: Ma; 

 

 
 A EMPRESA ACESSO TECNOLOGIA E CIA LTDA, inscrita no CNPJ: 07.343.918/0001-82,  com sede na Rua 
07 de Setembro  nº 109  Bairro Cristo Redentor  Cep: 68.748-000, São Francisco do Pará  Estado do 
Pará; por intermédio de seu representante legal o Sr. RAIMUNDO NONATO MACHADO DAMASCENO 

portador da carteira de identidade Rg Nº 1326952-PC/PA e  CPF nº 22.981.322-72, DECLARA que  
                
        

 

     

   
ACESSO TECNOLOGIA E CIA LTDA 

CNPJ-07.343.918/0001-82 

Licitante 

 

 

 

 

 

Raimundo Nonato Machado Damasceno 
RG: 1326952-PC/PA - Cpf.226.981.322-72  

Sócio Administrador/Representante Legal 

Declarante 
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CRISTO REDENTOR 

SÃO FRANCISCO DO PARÁ  PA.

ACESSODF@HOTMAIL.COM 
WWW.ACESSOTIDIGITAL.COM.BR 
(91) 9 8747-5368

CNPJ: 07.343.918/0001-82 - Insc. Estadual: 15.277.759-8 - Insc. Municipal: 3200-8 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE CIÊNCIA AO EDITAL 
 
 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2022.03/CLHO-02948 
 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO; 
ESTADO DO MARANHÃO, UF: Ma; 

 
 
 
A Empresa: Razão Social: ACESSO TECNOLOGIA E CIA LTDA, Nome de Fantasia: 
    CNPJ: 07.343.918/0001-82, por intermédio de seu representante legal o Sr. 
RAIMUNDO NONATO MACHADO DAMASCENO portador da carteira de identidade Rg Nº 1326952-PC/PA e
do CPF nº 22.981.322-72. DECLARA, Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital do 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2022.03/CLHO-02948  e seus anexos 
 

São Francisco do Pará (Uf: Pa), 19/08/ 2022. 

 
 

 

 

   
ACESSO TECNOLOGIA E CIA LTDA 

CNPJ-07.343.918/0001-82 

Licitante 
 
 
 
 
 

 

Raimundo Nonato Machado Damasceno 
RG: 1326952-PC/PA - Cpf.226.981.322-72  

Sócio Administrador/Representante Legal 

Declarante 
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SÃO FRANCISCO DO PARÁ  PA.

ACESSODF@HOTMAIL.COM 
WWW.ACESSOTIDIGITAL.COM.BR 
(91) 9 8747-5368

CNPJ: 07.343.918/0001-82 - Insc. Estadual: 15.277.759-8 - Insc. Municipal: 3200-8 

 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2022.03/CLHO-02948 
 
À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO; 
ESTADO DO MARANHÃO, UF: Ma; 
 

 
 
 
 

A EMPRESA ACESSO TECNOLOGIA E CIA LTDA, Nome de Fantasia:   
  CNPJ: 07.343.918/0001-82, sediada na Rua Sete de Setembro  nº 109, Bairro Cristo 

Redentor  Cep:68748-000  São Francisco do Pará  Pará       
              
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2022.03/CLHO-02948. 

 

 

São Francisco do Pará (Uf: Pa), 19/08/2022. 

 

 

 

 

Raimundo Nonato Machado Damasceno 

Cpf.226.981.322-72  

Sócio Administrador/Representante Legal 

 

 

 

 

 

 

ACESSO TECNOLOGIA E SERVIÇOS 
DAMASCENO FURTADO & CIA LDTA  

CNPJ: 07.343.918/0001-82 
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CRISTO REDENTOR 

SÃO FRANCISCO DO PARÁ  PA.
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(91) 9 8747-5368
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2022.03/CLHO-02948 
 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO; 
ESTADO DO MARANHÃO, UF: Ma; 
 
 

AO Pregoeiro e equipe de apoio 
 
 
 
 

A EMPRESA  ACESSO TECNOLOGIA E CIA LTDA, inscrita no CNPJ: 07.343.918/0001-82,  com sede na Rua 
07 de Setembro  nº 109  Bairro Cristo Redentor  Cep: 68.748-000, São Francisco do Pará  Estado do 
Pará; por intermédio de seu representante legal o Sr. RAIMUNDO NONATO MACHADO DAMASCENO 

portador da carteira de identidade Rg Nº 1326952-PC/PA e  CPF nº 22.981.322-72, Para fins de participar no 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2022.03/CLHO-02948,  declara na 

forma do §2º do Art. 32 da Lei Federal nº 8.666/93, que até a presente data inexiste fato superveniente 

impeditivo para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.  

 

São Francisco do Pará(Pa), 19/08/ 2022. 

 

  

 

 
   

ACESSO TECNOLOGIA E CIA LTDA 

CNPJ-07.343.918/0001-82 

Licitante 

 

 

 

Raimundo Nonato Machado Damasceno 
RG: 1326952-PC/PA - Cpf.226.981.322-72  

Sócio Administrador/Representante Legal 

Declarante 
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CRISTO REDENTOR 
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(91) 9 8747-5368
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DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ART. 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 

 
 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2022.03/CLHO-02948 
 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO; 
ESTADO DO MARANHÃO, UF: Ma; 
 
 
 
A EMPRESA ACESSO TECNOLOGIA E CIA LTDA, Nome de Fantasia:    
 CNPJ: 07.343.918/0001-82, sediada na Rua Sete de Setembro  nº 109, Bairro Cristo Redentor  

Cep:68748-000  São Francisco do Pará  Pará, No cumprimento do Edital do PREGÃO 

ELETRÔNICO Nº 029/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2022.03/CLHO-02948,   declara para fins 
do disposto no Inc. V do Art. nº 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela 
Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: Emprega Menor, a partir de quatorze anos na condição de aprendiz (  )¹ 

 
 

São Francisco do Pará (Pa) 19/08/ 2022. 
 
 

 

   
ACESSO TECNOLOGIA E CIA LTDA 

CNPJ-07.343.918/0001-82 

Licitante 

 

 

 

Raimundo Nonato Machado Damasceno 
RG: 1326952-PC/PA - Cpf.226.981.322-72  

Sócio Administrador/Representante Legal 

Declarante 
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CRISTO REDENTOR 

SÃO FRANCISCO DO PARÁ  PA.
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WWW.ACESSOTIDIGITAL.COM.BR 
(91) 9 8747-5368

CNPJ: 07.343.918/0001-82 - Insc. Estadual: 15.277.759-8 - Insc. Municipal: 3200-8 

 
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2022.03/CLHO-02948 
 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO; 
ESTADO DO MARANHÃO, UF: Ma; 
 
A/C.: COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
 
Prezados Senhores,  
 
A EMPRESA ACESSO TECNOLOGIA E CIA LTDA, inscrita no CNPJ: 07.343.918/0001-82,  com sede na Rua 07 de 
Setembro  nº 109  Bairro Cristo Redentor  Cep: 68.748-000, São Francisco do Pará  Estado do Pará; por intermédio 
de seu representante legal o Sr. RAIMUNDO NONATO MACHADO DAMASCENO portador da carteira de identidade Rg 
Nº 1326952-PC/PA e  CPF nº 22.981.322-72, para fins do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022 - PROCESSO 
ADMINISTRATIVO Nº PR2022.03/CLHO-02948,  DECLARA, sob as penas da lei, em especial ao art. 299 do Código Penal 
Brasileiro que:  
a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente pela empresa ACESSO TECNOLOGIA E CIA LTDA, inscrita 
no CNPJ: 07.343.918/0001-82, e que o conteúdo da referida proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou 
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do certame em 
referência, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;  
b) a intenção de apresentação da proposta, não foi informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante 
potencial ou de fato do certame, por qualquer meio ou qualquer pessoa;  
c) que não tentou por qualquer meio ou qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial 
ou de fato, no que diz respeito a participação ou não no presente certame;  
d) que o conteúdo da proposta não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente comunicado ou discutido com 
qualquer outro participante potencial ou de fato, antes da adjudicação do objeto da referida licitação;  
e) que o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente informado ou discutido com 
qualquer integrante da Equipe de Apoio, com o (a) Pregoeiro (a) ou representante ou funcionário do Município de 
COELHO NETO,ESTADO DO MARANHÃO, UF: Ma, Responsável pela licitação, antes da abertura oficial das propostas;  
f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para 
firmá-la. 

São Francisco do Pará (Uf: Pa), 19/08/ 2022. 
 

 

 

 

   
ACESSO TECNOLOGIA E CIA LTDA 

CNPJ-07.343.918/0001-82 

Licitante 

 

 

 

 

Raimundo Nonato Machado Damasceno 
RG: 1326952-PC/PA - Cpf.226.981.322-72  

Sócio Administrador/Representante Legal 

Declarante 
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RUA 7 DE SETEMBRO, Nº 109, BAIRRO 
CRISTO REDENTOR 

SÃO FRANCISCO DO PARÁ  PA.

ACESSODF@HOTMAIL.COM 
WWW.ACESSOTIDIGITAL.COM.BR 
(91) 9 8747-5368

CNPJ: 07.343.918/0001-82 - Insc. Estadual: 15.277.759-8 - Insc. Municipal: 3200-8 

 
 
 

DECLARAÇÃO NÃO EXISTENCIA DE TRABALHO FORÇADO 
 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2022.03/CLHO-02948 
 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO; 
ESTADO DO MARANHÃO, UF: Ma; 
 
 
 
A Empresa: Razão Social: ACESSO TECNOLOGIA E CIA LTDA    
   CNPJ: 07.343.918/0001-82, por intermédio de seu representante legal o Sr. RAIMUNDO 
NONATO MACHADO DAMASCENO, portador da carteira de identidade Rg Nº 1326952-PC/PA e CPF nº 
22.981.322-72. DECLARA, para fins do disposto do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022 - PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº PR2022.03/CLHO-02948, DECLARA que não possui, em sua cadeia produtiva,
empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 
1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal.

 
 

São Francisco do Pará (Uf: Pa), 19/08/ 2022. 

 
 

 

 

   
ACESSO TECNOLOGIA E CIA LTDA 

CNPJ-07.343.918/0001-82 

Licitante 
 
 
 
 
 

 

Raimundo Nonato Machado Damasceno 
RG: 1326952-PC/PA - Cpf.226.981.322-72 

Sócio Administrador/Representante Legal 

Declarante 
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RUA 7 DE SETEMBRO, Nº 109, BAIRRO 
CRISTO REDENTOR 

SÃO FRANCISCO DO PARÁ  PA.

ACESSODF@HOTMAIL.COM 
WWW.ACESSOTIDIGITAL.COM.BR 
(91) 9 8747-5368

CNPJ: 07.343.918/0001-82 - Insc. Estadual: 15.277.759-8 - Insc. Municipal: 3200-8 

 
 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA 
OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº PR2022.03/CLHO-02948 
 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE COELHO NETO; 
ESTADO DO MARANHÃO, UF: Ma; 
 
 
A Empresa: Razão Social: ACESSO TECNOLOGIA E CIA LTDA    
   CNPJ: 07.343.918/0001-82, por intermédio de seu representante legal o Sr. RAIMUNDO 
NONATO MACHADO DAMASCENO portador da carteira de identidade Rg Nº 1326952-PC/PA e do CPF nº 
22.981.322-72. DECLARA, para fins do disposto do Edital do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022 - PROCESSO 

ADMINISTRATIVO Nº PR2022.03/CLHO-02948, sob as sanções administrativas e sob as penas da Lei, que esta 
empresa, na presente data, é considerada:
 
( x ) MICRO EMPRESA, conforme inciso I, art. 3º, da Lei Complementar nº 123/2006;
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inciso II art. 3º, da Lei Complementar nº 123/2006.  
( ) MEI, art. 18-A, § 1º, Lei Complementar nº 123/2006
 

 

 

São Francisco do Pará (Uf: Pa), 19/08/ 2022. 

 
 

 

 

 

   
ACESSO TECNOLOGIA E CIA LTDA 

CNPJ-07.343.918/0001-82 

Licitante 

 

 

 

 

Raimundo Nonato Machado Damasceno 
RG: 1326952-PC/PA - Cpf.226.981.322-72  

Sócio Administrador/Representante Legal 

Declarante 
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Certidão Negativa

Certifico que nesta data (02/08/2022 às 13:45) NÃO CONSTA no Cadastro

Nacional de Condenações Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e

Inelegibilidade registros de condenação com trânsito em julgado ou sanção ativa

quanto ao CNPJ nº 07.343.918/0001-82.

A condenação por atos de improbidade administrativa não implica automático e necessário reconhecimento da 

inelegibilidade do condenado.

Para consultas sobre inelegibilidade acesse portal do TSE em http://divulgacandcontas.tse.jus.br/

Esta certidão é expedida gratuitamente. Sua autenticidade pode ser por meio do número de controle 

62E9.54C3.7CD0.8755 no seguinte endereço: https://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/autenticar_certidao.php

Gerado em: 02/08/2022 as 13:45:55 CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA Página 1/1
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Certidão

TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO

CERTIDÃO NEGATIVA

DE

LICITANTES INIDÔNEOS

Nome completo: ACESSO TECNOLOGIA E CIA LTDA

CPF/CNPJ: 07.343.918/0001-82

O Tribunal de Contas da União CERTIFICA que, na presente data, o (a) requerente acima identificado(a) NÃO CONSTA da relação de
responsáveis inidôneos para participar de licitação na administração pública federal, por decisão deste Tribunal, nos termos do art. 46 da
Lei nº 8.443/92 (Lei Orgânica do TCU).

Não constam da relação consultada para emissão desta certidão os responsáveis ainda não notificados do teor dos acórdãos condenatórios, aqueles

cujas condenações tenham tido seu prazo de vigência expirado, bem como aqueles cujas apreciações estejam suspensas em razão de interposição de

recurso com efeito suspensivo ou de decisão judicial.

Certidão emitida às 13:40:22 do dia 02/08/2022, com validade de trinta dias a contar da emissão.

A veracidade das informações aqui prestadas podem ser confirmadas no sítio https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=INABILITADO:5

Código de controle da certidão: ZBH2020822134022

Atenção: qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

Fazer download

Voltar

Relação de inabilitados Relação de inidôneos Emitir certidão negativa Verificar certidão emitida

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos Fale conosco


Certidão negativa de inidôneo

processada!



Certidão de Inidôneos https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=704144:6:17208085966308::NO:3,6:P6_COD_CONTROLE:ZB...

1 of 2 02/08/2022 13:41
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Versão 2.4 Criado com  usando Oracle APEX 
Relação de inabilitados Relação de inidôneos Emitir certidão negativa Verificar certidão emitida

Seja bem-vindo ao Sistema Inabilitados e Inidôneos Fale conosco


Certidão negativa de inidôneo

processada!



Certidão de Inidôneos https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=704144:6:17208085966308::NO:3,6:P6_COD_CONTROLE:ZB...

2 of 2 02/08/2022 13:41

PR2022.03/CLHO-02948 - Pág 381



Certidão negativa correcional (CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM)

Consultado: ACESSO TECNOLOGIA E CIA LTDA

CPF/CNPJ: 07.343.918/0001-82

Certifica-se que, em consulta aos cadastros CGU-PJ, CEIS, CNEP e CEPIM mantidos pela Corregedoria-

Geral da União, NÃO CONSTAM registros de penalidades vigentes relativas ao CNPJ/CPF consultado.

 

Destaca-se que, nos termos da legislação vigente, os referidos cadastros consolidam informações prestadas pelos entes 

públicos, de todos os Poderes e esferas de governo.

O Sistema CGU-PJ consolida os dados sobre o andamento dos processos administrativos de responsabilização de entes 

privados no Poder Executivo Federal.

O Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) apresenta a relação de empresas e pessoas físicas que 

sofreram sanções que implicaram a restrição de participar de licitações ou de celebrar contratos com a Administração 

Pública.

O Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP) apresenta a relação de empresas que sofreram qualquer das punições 

previstas na Lei nº 12.846/2013 (Lei Anticorrupção).

O Cadastro de Entidades Privadas sem Fins Lucrativos Impedidas (CEPIM) apresenta a relação de entidades privadas sem 

fins lucrativos que estão impedidas de celebrar novos convênios, contratos de repasse ou termos de parceria com a 

Administração Pública Federal, em função de irregularidades não resolvidas em convênios, contratos de repasse ou termos 

de parceria firmados anteriormente.

Certidão emitida às 13:51:40 do dia 02/08/2022 , com validade até o dia 01/09/2022.

Link para consulta da verificação da certidão https://certidoes.cgu.gov.br/

Código de controle da certidão: 0KMhu1eyiusMEX6veyh9

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

1/1

CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO
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Informações gerais

Despacho
Em anexo empresa vencedora.

Francisco Edilson Oliveira da Silva
Agente de contratação/pregoeiro

Assinado eletronicamente por
Francisco Edilson Oliveira da Silva
Em 22/08/2022 às 12:49
Código de validação: 67436acd-9f5a-4a07-a20e-476b5be7250d
Token: QK03QPXL

Protocolo:
PT2022.08/CLHO-23296

Data de abertura:
22/08/2022 12:49:47

Data de transação:
22/08/2022 12:49:47

Situação:
Tramitado 

Assunto:
Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de arrecadação

Nome do emitente:
Francisco Edilson Oliveira da
Silva

Setor do emitente:
Equipe de Pregoeiros

Nome do responsável:
Francisco Edilson Oliveira da
Silva

Setor do responsável:
Equipe de Pregoeiros

Prazo:
5 Dias (Úteis)

Prazo final:
29/08/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
29/08/2022 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/08/2022 às 12:04:18.
Código verificador: 33E8D0

Página 1 de 1

VENCEDORES DO PROCESSO
Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Prefeitura Municipal de Coelho Neto

Pregão Eletrônico - 029/2022

ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | Tipo: EPP/SS - LC123: Sim - Documento
17.422.433/0001-38 - Endereço: Praça Alfredo Teixeira - CEP: 65050090 - UF: MA - Município: São
Luís - Telefone: (98) 3244-0454
Código Produto Modelo Marca/Fabricante Qtde Valor Unitário Valor Total

0001 SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO N/C N/C 12 MÊS R$ 1.354,00 16.248,00

0002 DATA CENTER (SERVIDOR NUVEM) N/C N/C 12 MÊS R$ 780,00 9.360,00

TOTAL DO VENCEDOR R$ 25.608,00

Valor Total: R$ 25.608,00
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Informações gerais

Despacho
Em anexo ata final.

Francisco Edilson Oliveira da Silva
Agente de contratação/pregoeiro

Assinado eletronicamente por
Francisco Edilson Oliveira da Silva
Em 22/08/2022 às 12:52
Código de validação: 57bee367-3985-4ed8-b1bf-1fa9c86b94d2
Token: DGGE584O

Protocolo:
PT2022.08/CLHO-23297

Data de abertura:
22/08/2022 12:52:21

Data de transação:
22/08/2022 12:52:21

Situação:
Tramitado 

Assunto:
Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de arrecadação

Nome do emitente:
Francisco Edilson Oliveira da
Silva

Setor do emitente:
Equipe de Pregoeiros

Nome do responsável:
Francisco Edilson Oliveira da
Silva

Setor do responsável:
Equipe de Pregoeiros

Prazo:
5 Dias (Úteis)

Prazo final:
29/08/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
29/08/2022 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/08/2022 às 12:04:12.
Código verificador: 33E8CE
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ATA FINAL
Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Prefeitura Municipal de Coelho Neto

Pregão Eletrônico - 029/2022

Datas Relevantes
Publicado Inicio de Propostas Limite de Impugnação Final de Propostas Inicio da Sessão

09/08/2022 10:13 10/08/2022 07:59 17/08/2022 07:59 22/08/2022 07:59 22/08/2022 08:00

Itens Licitados
Código Produto V. Referência Qtde Unidade Situação

0001 SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO 1.425,00 12 MÊS Aceito

0002 DATA CENTER (SERVIDOR NUVEM) 820,00 12 MÊS Aceito

Documentos Anexados ao Processo
Data Documento

08/08/2022 Edital PE 029 2022 Software de Tributos Assinado.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro
Data Assunto Frase

22/08/2022 - 08:55 Negociação aberta para o processo Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/08/2022 - 09:17 Negociação aberta para o processo Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2 do processo .

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

22/08/2022 - 10:09 Documentos solicitados para o
processo 029/2022

Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 029/2022.

Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores
Código Produto Fornecedor Modelo Marca/ Fabricante Valor de

Referência
Quantidade Valor Total

0001 Sistema integrado de
arrecadação

ADTR SERVIÇOS DE
INFORMATICA LTDA

N/C N/C 1.354,00 12 16.248,00

0002 Data Center (servidor
nuvem)

ADTR SERVIÇOS DE
INFORMATICA LTDA

N/C N/C 780,00 12 9.360,00

Declarações Obrigatórias
Título Declaração

Declaração de Conhecimento do Edital Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e
que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.

Declaração de Inexistência de Impeditivos Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos
impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.

Declaração de Não-Emprego de Menores Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993,
acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.

Declaração de Veracidade Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do
art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas
0001 - Sistema integrado de arrecadação
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A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 22/08/2022 às 12:04:12.
Código verificador: 33E8CE
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Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC
123/2006

ACESSO
TECNOLOGIA E CIA
LTDA

07.343.918/0001-
82

18/08/2022 -
16:52:02

N/C N/C 12 R$ 1.425,00 R$ 17.100,00 Sim

ADTR SERVIÇOS DE
INFORMATICA LTDA

17.422.433/0001-
38

19/08/2022 -
14:18:07

N/C N/C 12 R$ 1.425,00 R$ 17.100,00 Sim

0002 - Data Center (servidor nuvem)
Fornecedor CNPJ/CPF Data Modelo Marca/ Fabricante Quantidade Lance Valor Total LC

123/2006

ACESSO
TECNOLOGIA E CIA
LTDA

07.343.918/0001-
82

18/08/2022 -
16:54:46

N/C N/C 12 R$ 820,00 R$ 9.840,00 Sim

ADTR SERVIÇOS DE
INFORMATICA LTDA

17.422.433/0001-
38

19/08/2022 -
14:18:30

N/C N/C 12 R$ 820,00 R$ 9.840,00 Sim

Validade das Propostas
Fornecedor CPF/CNPJ Validade (conforme edital)

ACESSO TECNOLOGIA E CIA LTDA 07.343.918/0001-82 60 dias

ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA 17.422.433/0001-38 60 dias

Lances Enviados
0001 - Sistema integrado de arrecadação
Data Valor CNPJ Situação

18/08/2022 - 16:52:02 1.425,00 (proposta) 07.343.918/0001-82 - ACESSO
TECNOLOGIA E CIA LTDA

Cancelado - O fornecedor não encaminhou proposta de preços inicial e
os documentos que a acompanham – concomitantemente ao envio dos
documentos de habilitação - descumprindo as cláusulas 4.1 e 4.8 do
edital, sendo, portanto, DESCLASSIFICADA do certame. 22/08/2022
09:16:08

19/08/2022 - 14:18:07 1.425,00 (proposta) 17.422.433/0001-38 - ADTR
SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA

Válido

22/08/2022 - 08:19:42 1.400,00 17.422.433/0001-38 - ADTR
SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA

Válido

22/08/2022 - 08:21:48 1.389,00 07.343.918/0001-82 - ACESSO
TECNOLOGIA E CIA LTDA

Cancelado - O fornecedor não encaminhou proposta de preços inicial e
os documentos que a acompanham – concomitantemente ao envio dos
documentos de habilitação - descumprindo as cláusulas 4.1 e 4.8 do
edital, sendo, portanto, DESCLASSIFICADA do certame. 22/08/2022
09:16:08

22/08/2022 - 08:25:02 1.355,00 17.422.433/0001-38 - ADTR
SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA

Válido

22/08/2022 - 08:31:22 1.344,00 07.343.918/0001-82 - ACESSO
TECNOLOGIA E CIA LTDA

Cancelado - O fornecedor não encaminhou proposta de preços inicial e
os documentos que a acompanham – concomitantemente ao envio dos
documentos de habilitação - descumprindo as cláusulas 4.1 e 4.8 do
edital, sendo, portanto, DESCLASSIFICADA do certame. 22/08/2022
09:16:08

22/08/2022 - 09:05:08 1.334,00 07.343.918/0001-82 - ACESSO
TECNOLOGIA E CIA LTDA

Cancelado - O fornecedor não encaminhou proposta de preços inicial e
os documentos que a acompanham – concomitantemente ao envio dos
documentos de habilitação - descumprindo as cláusulas 4.1 e 4.8 do
edital, sendo, portanto, DESCLASSIFICADA do certame. 22/08/2022
09:16:08

22/08/2022 - 09:27:29 1.354,00 17.422.433/0001-38 - ADTR
SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA

Válido

0002 - Data Center (servidor nuvem)
Data Valor CNPJ Situação

18/08/2022 - 16:54:46 820,00 (proposta) 07.343.918/0001-82 - ACESSO
TECNOLOGIA E CIA LTDA

Cancelado - O fornecedor não encaminhou proposta de preços inicial e
os documentos que a acompanham – concomitantemente ao envio dos
documentos de habilitação - descumprindo as cláusulas 4.1 e 4.8 do
edital, sendo, portanto, DESCLASSIFICADA do certame. 22/08/2022
09:16:08

19/08/2022 - 14:18:30 820,00 (proposta) 17.422.433/0001-38 - ADTR
SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA

Válido

22/08/2022 - 08:19:50 800,00 17.422.433/0001-38 - ADTR
SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA

Válido

22/08/2022 - 08:22:08 790,00 07.343.918/0001-82 - ACESSO
TECNOLOGIA E CIA LTDA

Cancelado - O fornecedor não encaminhou proposta de preços inicial e
os documentos que a acompanham – concomitantemente ao envio dos
documentos de habilitação - descumprindo as cláusulas 4.1 e 4.8 do
edital, sendo, portanto, DESCLASSIFICADA do certame. 22/08/2022
09:16:08

22/08/2022 - 08:25:15 785,00 17.422.433/0001-38 - ADTR
SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA

Válido
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22/08/2022 - 08:31:35 780,00 07.343.918/0001-82 - ACESSO
TECNOLOGIA E CIA LTDA

Cancelado - O fornecedor não encaminhou proposta de preços inicial e
os documentos que a acompanham – concomitantemente ao envio dos
documentos de habilitação - descumprindo as cláusulas 4.1 e 4.8 do
edital, sendo, portanto, DESCLASSIFICADA do certame. 22/08/2022
09:16:08

22/08/2022 - 09:05:50 775,00 07.343.918/0001-82 - ACESSO
TECNOLOGIA E CIA LTDA

Cancelado - O fornecedor não encaminhou proposta de preços inicial e
os documentos que a acompanham – concomitantemente ao envio dos
documentos de habilitação - descumprindo as cláusulas 4.1 e 4.8 do
edital, sendo, portanto, DESCLASSIFICADA do certame. 22/08/2022
09:16:08

22/08/2022 - 09:27:39 780,00 17.422.433/0001-38 - ADTR
SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA

Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores
Item Data/Hora Enviado por Arquivo

0001 22/08/2022 - 10:39:12 17.422.433/0001-38 - ADTR SERVIÇOS
DE INFORMATICA LTDA

PROPOSTA ADEQUADA.ass.pdf

Documentos dos Fornecedores
Fornecedor Data/Hora Enviado por Número Órgão de

Expedição
Data de
Expedição

Dt. de Validade Arquivo

ADTR SERVIÇOS DE
INFORMATICA LTDA

19/08/2022 - 14:17 THAIANE MARIA ARAUJO
BARROSO

- - - - Documentos
de
habilitação
conforme
edital
(arquivo
único)

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões
Prazos
Intenção de Recurso Recurso Contrarrazão

22/08/2022 - 11:38 - - - -

Chat
Data Apelido Frase

22/08/2022 - 08:00:26 Pregoeiro Bom dia srs. Fornecedores. Darei início a análise das propostas.

22/08/2022 - 08:00:38 Sistema O processo está em fase de análise das propostas

22/08/2022 - 08:17:32 Sistema As propostas foram analisadas e o processo foi aberto

22/08/2022 - 08:17:32 Sistema Conforme Art. 33 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso II do caput do art. 31. No modo de disputa
aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.

22/08/2022 - 08:17:32 Sistema Parágrafo 1º Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente
dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances
será automaticamente encerrada.

22/08/2022 - 08:17:32 Sistema Parágrafo 2º Encerrado o prazo de que trata o parágrafo 1º, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor
da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela
possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste
prazo.

22/08/2022 - 08:17:32 Sistema Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances
enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos
participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.

22/08/2022 - 08:17:52 Sistema O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.

22/08/2022 - 08:17:52 Sistema O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.

22/08/2022 - 08:32:53 Sistema O item 0001 entrou em tempo aleatório.

22/08/2022 - 08:32:53 Sistema O item 0002 entrou em tempo aleatório.

22/08/2022 - 08:36:55 Sistema Para o item 0002, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 22/08/2022 às 08:41:55.

22/08/2022 - 08:39:04 Sistema Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10%
superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 22/08/2022 às 08:44:04.

22/08/2022 - 08:41:55 Sistema A fase de lances fechados do item 0002 foi encerrada em 22/08/2022 às 08:41:55. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

22/08/2022 - 08:42:04 Sistema O item 0002 foi encerrado.

22/08/2022 - 08:44:05 Sistema A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 22/08/2022 às 08:44:04. Por não ter lances na fase
fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

22/08/2022 - 08:44:14 Sistema O item 0001 foi encerrado.

22/08/2022 - 08:44:52 Sistema O item 0001 teve como arrematante ACESSO TECNOLOGIA E CIA LTDA - ME com lance de R$ 1.344,00.
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22/08/2022 - 08:44:52 Sistema O item 0002 teve como arrematante ACESSO TECNOLOGIA E CIA LTDA - ME com lance de R$ 780,00.

22/08/2022 - 08:55:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 09:55 do dia 22/08/2022.

22/08/2022 - 08:55:32 Sistema Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 09:55 do dia 22/08/2022.

22/08/2022 - 09:05:08 Sistema O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 1.334,00.

22/08/2022 - 09:05:50 Sistema O Item 0002 recebeu um lance negociado no valor de R$ 775,00.

22/08/2022 - 09:06:29 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0001.

22/08/2022 - 09:06:29 Sistema Motivo: Negociação já realizada.

22/08/2022 - 09:06:56 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0002.

22/08/2022 - 09:06:56 Sistema Motivo: Negociação já realizada.

22/08/2022 - 09:16:08 Sistema O fornecedor ACESSO TECNOLOGIA E CIA LTDA foi desclassificado no processo.

22/08/2022 - 09:16:08 Sistema Motivo: O fornecedor não encaminhou proposta de preços inicial e os documentos que a acompanham –
concomitantemente ao envio dos documentos de habilitação - descumprindo as cláusulas 4.1 e 4.8 do edital,
sendo, portanto, DESCLASSIFICADA do certame.

22/08/2022 - 09:16:08 Sistema O fornecedor ACESSO TECNOLOGIA E CIA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.

22/08/2022 - 09:16:08 Sistema O item 0001 tem como novo arrematante ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA com lance de R$
1.355,00.

22/08/2022 - 09:16:08 Sistema O fornecedor ACESSO TECNOLOGIA E CIA LTDA foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro.

22/08/2022 - 09:16:08 Sistema O item 0002 tem como novo arrematante ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA com lance de R$
785,00.

22/08/2022 - 09:17:30 Sistema Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 10:17 do dia 22/08/2022.

22/08/2022 - 09:17:30 Sistema Foi aberta negociação para o item 0002. O prazo é até às 10:17 do dia 22/08/2022.

22/08/2022 - 09:27:29 Sistema O Item 0001 recebeu um lance negociado no valor de R$ 1.354,00.

22/08/2022 - 09:27:39 Sistema O Item 0002 recebeu um lance negociado no valor de R$ 780,00.

22/08/2022 - 09:29:10 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0001.

22/08/2022 - 09:29:10 Sistema Motivo: Negociação já realizada.

22/08/2022 - 09:29:37 Sistema Foi encerrada a negociação para o item 0002.

22/08/2022 - 09:29:37 Sistema Motivo: Negociação já realizada.

22/08/2022 - 10:09:03 Sistema Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:08 do dia 22/08/2022.

22/08/2022 - 10:09:03 Sistema Motivo: Solicito proposta adequada conforme item 6.30.2 do edital, sob pena de desclassificação. Como
forma de evitar a repetição de arquivos, a referida diligência será solicitada em item único, mas a proposta
adequada deverá conter todos os itens vencidos pela empresa até o presente momento.

22/08/2022 - 10:39:12 Sistema A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.

22/08/2022 - 11:07:23 Sistema Foi encerrada a solicitação de documentos para o item 0001.

22/08/2022 - 11:07:23 Sistema Motivo: Diligência já anexada.

22/08/2022 - 11:08:08 Sistema Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA
LTDA.

22/08/2022 - 11:08:08 Sistema Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA
LTDA.

22/08/2022 - 11:08:21 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0001 foi definida pelo pregoeiro para 22/08/2022 às 11:38.

22/08/2022 - 11:08:21 Sistema A data limite de intenção de recursos para o item 0002 foi definida pelo pregoeiro para 22/08/2022 às 11:38.

22/08/2022 - 11:42:23 Sistema A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

FRANCISCO EDILSON OLIVEIRA DA SILVA

Pregoeiro

GILMARIO DA SILVA CARDOSO

Apoio

PR2022.03/CLHO-02948 - Pág 396



Informações gerais

Despacho
Em anexo adjudicação.

Francisco Edilson Oliveira da Silva
Agente de contratação/pregoeiro

Assinado eletronicamente por
Francisco Edilson Oliveira da Silva
Em 22/08/2022 às 16:05
Código de validação: 9c1beb9e-2a7f-4ee4-b5d5-13fed5a1dfaf
Token: 5YY5O6PE

Protocolo:
PT2022.08/CLHO-23309

Data de abertura:
22/08/2022 16:05:27

Data de transação:
22/08/2022 16:05:27

Situação:
Tramitado 

Assunto:
Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de arrecadação

Nome do emitente:
Francisco Edilson Oliveira da
Silva

Setor do emitente:
Equipe de Pregoeiros

Nome do responsável:
Francisco Edilson Oliveira da
Silva

Setor do responsável:
Equipe de Pregoeiros

Prazo:
5 Dias (Úteis)

Prazo final:
29/08/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
29/08/2022 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Prefeitura Municipal de Coelho Neto

Pregão Eletrônico - 029/2022

Resultado da Adjudicação

Item: 0001 - Sistema integrado de arrecadação - Quantidade: 12 Mês - Valor Referência: 1.425,00
Fornecedor Situação Valor Total

ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA (17.422.433/0001-38) Adjudicado em: 22/08/2022 - 15:41:48 - Por: FRANCISCO
EDILSON OLIVEIRA DA SILVA

16.248,00

Item: 0002 - Data Center (servidor nuvem) - Quantidade: 12 Mês - Valor Referência: 820,00
Fornecedor Situação Valor Total

ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA (17.422.433/0001-38) Adjudicado em: 22/08/2022 - 15:41:48 - Por: FRANCISCO
EDILSON OLIVEIRA DA SILVA

9.360,00

FRANCISCO EDILSON OLIVEIRA DA SILVA

Pregoeiro
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Informações gerais

Despacho
Encaminho processo para análise e posterior parecer conclusivo.

Francisco Edilson Oliveira da Silva
Agente de contratação/pregoeiro

Assinado eletronicamente por
Francisco Edilson Oliveira da Silva
Em 22/08/2022 às 16:25
Código de validação: 3395ab0c-60fd-4c25-b5d6-821eca3cc791
Token: OROAL1PZ

Protocolo:
PT2022.08/CLHO-23311

Data de abertura:
22/08/2022 16:25:34

Data de transação:
22/08/2022 16:25:34

Situação:
Tramitado 

Assunto:
Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de arrecadação

Nome do emitente:
Francisco Edilson Oliveira da
Silva

Setor do emitente:
Equipe de Pregoeiros

Nome do responsável:
Fernanda Pereira de Sousa

Setor do responsável:
Controladoria Geral do Município
- CGM

Prazo:
11 Dias (Úteis)

Prazo final:
06/09/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
05/09/2022 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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Informações gerais

Despacho
PARECER CGM Nº 175/2022

 
EMENTA: PR2022.03/CLHO-02948 – ASSUNTO GERAL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO COM
DATA CENTER (SERVIDOR EM  NUVEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMPAG DO
MUNICÍPIO DE COELHO NETO/MA. INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO. PROCEDIMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO. ANÁLISE DA FASE
EXTERNA PELA CGM DE COELHO NETO-MA.

 

I – RELATÓRIO

Vem a exame da Controladoria Geral do Município, o processo PR2022.03/CLHO-02948, interessado: SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO, cujo objeto é contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de arrecadação com data center
(servidor em nuvem). A licitação em tela foi engrenada na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, sob o n.º 029/2022.

Assim sendo, o Órgão de Controle Interno do Município de Coelho Neto, atendendo ao que determina o art. 74. da Constituição Federal de 1988, bem
como as competências abrangidas pela Lei Municipal nº 753, de 08 de janeiro de 2021, especialmente no seu artigo 41, inciso I, que diz “realizar o controle
contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial das entidades da Administração Direta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade,
razoabilidade, aplicação das subvenções e renúncias de receitas”, e os incisos X e IX, que preconizam respectivamente “examinar os atos administrativos
praticados e as obrigações assumidas pelo Município que derem origem à despesa” e “realizar auditorias técnicas e administrativas objetivando o controle
legal, de mérito e técnico”, apresenta a análise e a respectiva manifestação, conforme a seguir.

II – ANÁLISE

O aludido processo PR2022.03/CLHO-02948 encontra-se instruído conforme exposto na seção Formalização.

II.I – FORMALIZAÇÃO

Os autos encontram-se formalizados até a presente data com a documentação a seguir, com análise realizada por esta Controladoria embasada no art. 38 da
Lei nº 8.666/93, Lei 10.520/2002 e artigo 8º do Decreto 10.024/2019:

·         Abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado sob o número PR2022.03/CLHO-02948;

·         Solicitação de abertura de licitação pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, contendo a justificativa para a contratação, a
especificação do objeto e quantidades demandadas;

·         Pesquisa de mercado e planilha de preços médios, com valor estimado em R$ 26.940,00 (vinte e seis mil novecentos e quarenta reais);

Protocolo:
PT2022.08/CLHO-23300

Data de abertura:
30/08/2022 13:00:21

Data de transação:
30/08/2022 13:00:21

Situação:
Tramitado 

Assunto:
Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de arrecadação

Nome do emitente:
Fernanda Pereira de Sousa

Setor do emitente:
Controladoria Geral do Município
- CGM

Nome do responsável:
Francisco Edilson Oliveira da
Silva

Setor do responsável:
Equipe de Pregoeiros

Prazo:
15 Dias (Úteis)

Prazo final:
21/09/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
21/09/2022 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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·         Indicação de existência e fonte de recurso para a despesa (dotação orçamentária);

·         Termo de Referência;

·         Autorização para contratação, aprovação do termo de referência e declaração de adequação orçamentária e financeira;

·         Minuta do edital e anexos (Termo de referência, minuta de ata de registro de preços e minuta de Contrato);

·         Parecer da Assessoria Jurídica da Comissão de Contratação nº 074/2022, no qual aprova a minuta do edital e anexos, com a ressalva de que seja
garantida a participação exclusiva das ME e EPP em cada um dos itens da licitação, com fulcro no artigo 48, inciso I da Lei Complementar nº
123/2006;

·         Parecer da Controladoria Geral do Município nº 137/2022, com ressalvas e recomendações, retornando os autos para os ajustes requeridos pela
Assessoria Jurídica e demais observações;

·         Minuta do edital e anexos (Termo de Referência e Minuta de Contrato);

·         Parecer Jurídico nº 101/2022 da Assessoria Jurídica da Comissão de Contratação que aprova a minuta de edital e anexos;

·         Parecer da Controladoria Geral do Município nº 161/2022, pelo prosseguimento do feito;

·         Ato de designação do Pregoeiro (portaria n° 074/2022 – SEMPG);

·         Edital do Pregão Eletrônico nº 029/2022, contendo data e hora da sessão (22/08/2022 às 08h);

·         Publicações do edital em:

o    DOEMA em 05/08/2022;

o    DOU em 05/08/2022;

o    JORNAL em 05/08/2022;

o    DOM em 05/08/2022;

·         Documentos de habilitação válidos até a data da sessão;

o    Cartão CNPJ;

o    Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união com validade até 06/11/2022;

o    Certidão negativa de débitos trabalhistas com validade até 28/12/2022;

o    Certificado de regularidade do FGTS com validade até 08/09/2022;

o    Certidão negativa de débitos estaduais com validade até 29/11/2022;

o    Certidão negativa de dívida ativa do estado com validade até 28/10/2022;

o    Certidão negativa de débitos municipais com validade até 16/11/2022;

o    Certidão de inexistência de pedido de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial ou insolvência civil com validade até
12/09;

·         Propostas;

·         Ata do pregão;

·         Listagem dos vencedores;

·         Termo de Adjudicação;

 

Não obstante aos documentos acima listados, não foi possível verificar a proposta de preços (Inicial e Readequada) da empresa consagrada vencedora do
certame em tela.

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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III - CONCLUSÃO          

Considerando todo o exposto, retorno os autos para que seja verificado a ausência da proposta de preços (inicial e readequada) da empresa vencedora do
certame em tela.

Em posterior, encaminhe os autos para reavaliação por esta Controladoria Geral do Município.

Coelho Neto – MA, 30 de agosto de 2022.

 

Fernanda Pereira de Sousa

Controladora Geral do Município

Portaria nº 019/2022-CC

Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA

Assinado eletronicamente por
Fernanda Pereira de Sousa
Em 30/08/2022 às 13:00
Código de validação: d54605c4-447f-420b-8423-a7b7d7d06ea4
Token: RFW4Z56S

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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CONTROLADORIA GERAL 

DO MUNICÍPIO 

 

 
 

Praça Getúlio Vargas, S/N, Centro. Fone: (098) 3473-1121. CNPJ: 05.281.738/0001-98 

CEP: 65.620-000 – Coelho Neto – MA 

 

PARECER CGM Nº 175/2022 

 

 

EMENTA: PR2022.03/CLHO-02948 – ASSUNTO GERAL: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE 

ARRECADAÇÃO COM DATA CENTER (SERVIDOR EM  

NUVEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 

SEMPAG DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO/MA. 

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE 

PLANEJAMENTO E GESTÃO. PROCEDIMENTO: PREGÃO 

ELETRÔNICO. ANÁLISE DA FASE EXTERNA PELA CGM 

DE COELHO NETO-MA. 

 

 

I – RELATÓRIO 

Vem a exame da Controladoria Geral do Município, o processo PR2022.03/CLHO-02948, interessado: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, cujo objeto é contratação de empresa 

especializada para implantação de sistema integrado de arrecadação com data center (servidor em nuvem). A 

licitação em tela foi engrenada na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, sob o n.º 029/2022. 

Assim sendo, o Órgão de Controle Interno do Município de Coelho Neto, atendendo ao que determina o art. 

74. da Constituição Federal de 1988, bem como as competências abrangidas pela Lei Municipal nº 753, de 08 de janeiro 

de 2021, especialmente no seu artigo 41, inciso I, que diz “realizar o controle contábil, financeiro, orçamentário, 

operacional e patrimonial das entidades da Administração Direta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, 

razoabilidade, aplicação das subvenções e renúncias de receitas”, e os incisos X e IX, que preconizam respectivamente 

“examinar os atos administrativos praticados e as obrigações assumidas pelo Município que derem origem à despesa” 

e “realizar auditorias técnicas e administrativas objetivando o controle legal, de mérito e técnico”, apresenta a análise 

e a respectiva manifestação, conforme a seguir. 

 

II – ANÁLISE 

 

O aludido processo PR2022.03/CLHO-02948 encontra-se instruído conforme exposto na seção Formalização. 

 

II.I – FORMALIZAÇÃO  

 

Os autos encontram-se formalizados até a presente data com a documentação a seguir, com análise realizada por 

esta Controladoria embasada no art. 38 da Lei nº 8.666/93, Lei 10.520/2002 e artigo 8º do Decreto 10.024/2019: 

• Abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado sob o número 

PR2022.03/CLHO-02948; 

• Solicitação de abertura de licitação pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, contendo a 
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justificativa para a contratação, a especificação do objeto e quantidades demandadas; 

• Pesquisa de mercado e planilha de preços médios, com valor estimado em R$ 26.940,00 (vinte e seis mil 

novecentos e quarenta reais); 

• Indicação de existência e fonte de recurso para a despesa (dotação orçamentária); 

• Termo de Referência; 

• Autorização para contratação, aprovação do termo de referência e declaração de adequação orçamentária 

e financeira; 

• Minuta do edital e anexos (Termo de referência, minuta de ata de registro de preços e minuta de Contrato); 

• Parecer da Assessoria Jurídica da Comissão de Contratação nº 074/2022, no qual aprova a minuta do 

edital e anexos, com a ressalva de que seja garantida a participação exclusiva das ME e EPP em cada um 

dos itens da licitação, com fulcro no artigo 48, inciso I da Lei Complementar nº 123/2006; 

• Parecer da Controladoria Geral do Município nº 137/2022, com ressalvas e recomendações, retornando 

os autos para os ajustes requeridos pela Assessoria Jurídica e demais observações; 

• Minuta do edital e anexos (Termo de Referência e Minuta de Contrato); 

• Parecer Jurídico nº 101/2022 da Assessoria Jurídica da Comissão de Contratação que aprova a minuta de 

edital e anexos; 

• Parecer da Controladoria Geral do Município nº 161/2022, pelo prosseguimento do feito; 

• Ato de designação do Pregoeiro (portaria n° 074/2022 – SEMPG); 

• Edital do Pregão Eletrônico nº 029/2022, contendo data e hora da sessão (22/08/2022 às 08h); 

• Publicações do edital em: 

o DOEMA em 05/08/2022; 

o DOU em 05/08/2022; 

o JORNAL em 05/08/2022; 

o DOM em 05/08/2022; 

• Documentos de habilitação válidos até a data da sessão; 

o Cartão CNPJ; 

o Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união com validade 

até 06/11/2022; 

o Certidão negativa de débitos trabalhistas com validade até 28/12/2022; 

o Certificado de regularidade do FGTS com validade até 08/09/2022; 

o Certidão negativa de débitos estaduais com validade até 29/11/2022; 

o Certidão negativa de dívida ativa do estado com validade até 28/10/2022; 

o Certidão negativa de débitos municipais com validade até 16/11/2022; 

o Certidão de inexistência de pedido de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial 

ou insolvência civil com validade até 12/09; 

• Propostas; 

• Ata do pregão; 
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• Listagem dos vencedores; 

• Termo de Adjudicação; 

 

Não obstante aos documentos acima listados, não foi possível verificar a proposta de preços (Inicial e Readequada) 

da empresa consagrada vencedora do certame em tela.  

 

III - CONCLUSÃO  

 

Considerando todo o exposto, retorno os autos para que seja verificado a ausência da proposta de preços (inicial e 

readequada) da empresa vencedora do certame em tela. 

Em posterior, encaminhe os autos para reavaliação por esta Controladoria Geral do Município. 

 

 

Coelho Neto – MA, 30 de agosto de 2022. 

 

 

 

 

 

Fernanda Pereira de Sousa 

Controladora Geral do Município 

Portaria nº 019/2022-CC 

Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA 
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Informações gerais

Despacho
Em anexo proposta inicial e readequada.

Francisco Edilson Oliveira da Silva
Agente de contratação/pregoeiro

Assinado eletronicamente por
Francisco Edilson Oliveira da Silva
Em 30/08/2022 às 17:37
Código de validação: 89c65290-94f8-40f9-8d42-789a10e2def5
Token: 65L7K3DB

Protocolo:
PT2022.08/CLHO-23328

Data de abertura:
30/08/2022 17:37:04

Data de transação:
30/08/2022 17:37:04

Situação:
Tramitado 

Assunto:
Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de arrecadação

Nome do emitente:
Francisco Edilson Oliveira da
Silva

Setor do emitente:
Equipe de Pregoeiros

Nome do responsável:
Francisco Edilson Oliveira da
Silva

Setor do responsável:
Equipe de Pregoeiros

Prazo:
5 Dias (Úteis)

Prazo final:
06/09/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
06/09/2022 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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Praça Alfredo Teixeira, 01, Cohab Anil II, 65.050-390 

Telefone: (98) 3244-0454 – São Luis – Maranhão 

CNPJ. 17.422.433/0001-38 – Insc. Est. 12.579.851-2 
 

PROPOSTA DE PREÇO 

 

Ilmo(a). Sr(a). 

Pregoeiro(a) 

Prefeitura Municipal de Coelho Neto – MA 

Referente: Pregão Eletrônico Nº. 029/2022 

Processo Administrativo Nº. PR2022.03/CLHO-02948 

Data da realização Certame: 22 de agosto de 2022 às 08:00 h. 

Objeto: Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de 

arrecadação e data center (servidor nuvem), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 

Planejamento e Gestão do Município de Coelho Neto – MA no exercício de 2022. 

 

Prezados Senhores, pela presente, submetemos à vossa apreciação a nossa proposta 

relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões 

que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno 

conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade 

das instruções e critérios de qualificação definidos no edital. 

 

 

1. PROPONENTE 

RAZÃO SOCIAL: ADTR SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.  

NOME FANTASIA: ADTR INFORMÁTICA. 

CNPJ: 17.422.433/0001-38. 

ENDEREÇO: Pça. Alfredo Teixeira, 01. 

BAIRRO: Cohab Anil II. 

CIDADE/UF: São Luis, Maranhão. 

TEL: (98) 3244-0454. 

DADOS BANCÁRIOS: Agência: 4249-8  

                                         Conta Corrente: 57267-5 

                                         Favorecido: ADTR Serviços de Informática Ltda.  

                                         Banco: Banco do Brasil S/A. 

 

 

REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

NOME: THAIANE MARIA ARAUJO BARROSO. 

PROFISSÃO: Empresária. 

CPF: 008.564.563-06. 

IDENTIDADE: 2304413 SSP-PI. 

ENDEREÇO: Av. Noronha Almeida, 2201, São João, 64.045-500, Teresina, Piauí. 

CARGO: Sócia-administradora. 

E-MAIL: licitacao@adtrinformatica.com.br. 

TEL: (86) 98821-6090 
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Praça Alfredo Teixeira, 01, Cohab Anil II, 65.050-390 

Telefone: (98) 3244-0454 – São Luis – Maranhão 

CNPJ. 17.422.433/0001-38 – Insc. Est. 12.579.851-2 
 

2. PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Propomos à Prefeitura Municipal de Coelho Neto- MA pelo preço total abaixo 

declinado nas condições estabelecidas, prestar os serviços objeto do Pregão Eletrônico nº. 

029/2022, Processo Administrativo nº. PR2022.03/CLHO-02948. 

 

 

Valor Global da Proposta R$ 26.940,00 (Vinte e seis mil novecentos e quarenta reais). 

 

3. RATIFICAMOS O PREÇO TOTAL NO VALOR DE R$ 26.940,00 (VINTE E SEIS MIL 

NOVECENTOS E QUARENTA REAIS) PARA A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, 

CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO TERMO DE 

REFERÊNCIA. 

 

Estão incluídos todos os custos decorrentes da execução contratual, tais como, 

despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do 

objeto. 

Declaramos ainda, que o representante legal da empresa visitou o local onde serão 

executados os serviços, constatando as condições e peculiaridades inerentes à natureza dos 

trabalhos, recebendo as informações técnicas pertinentes. 

 

4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (Sessenta) dias. 

 

5. PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: Conforme especificado no Termo de Referência. 

 

6. LOCAL PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO: Conforme especificado no Termo de Referência.  

 

São Luis (MA) em, 18 de agosto de 2022. 

 

 

 

__________________________________________ 

ADTR SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA  

CNPJ: 17.422.433/0001-38 

THAIANE MARIA ARAUJO BARROSO 

CPF: 008.564.563-06 

CARGO: SÓCIA-ADMINISTRADORA 

ITEM 
 

UND QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

01 
SISTEMA INTEGRADO DE 

ARRECADAÇÃO 
MÊS 12 R$ 1.425,00 R$ 17.100,00 

02 
DATA CENTER (SERVIDOR 

NUVEM 
MÊS 12 R$ 820,00 R$ 9.840,00 
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Praça Alfredo Teixeira, 01, Cohab Anil II, 65.050-390 

Telefone: (98) 3244-0454 – São Luis – Maranhão 

CNPJ. 17.422.433/0001-38 – Insc. Est. 12.579.851-2 
 

PROPOSTA DE PREÇO ADEQUADA 

 

Ilmo(a). Sr(a). 

Pregoeiro(a) 

Prefeitura Municipal de Coelho Neto – MA 

Referente: Pregão Eletrônico Nº. 029/2022 

Processo Administrativo Nº. PR2022.03/CLHO-02948 

Data da realização Certame: 22 de agosto de 2022 às 08:00 h. 

Objeto: Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de 

arrecadação e data center (servidor nuvem), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de 

Planejamento e Gestão do Município de Coelho Neto – MA no exercício de 2022. 

 

Prezados Senhores, pela presente, submetemos à vossa apreciação a nossa proposta 

relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões 

que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno 

conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade 

das instruções e critérios de qualificação definidos no edital. 

 

 

1. PROPONENTE 

RAZÃO SOCIAL: ADTR SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA.  

NOME FANTASIA: ADTR INFORMÁTICA. 

CNPJ: 17.422.433/0001-38. 

ENDEREÇO: Pça. Alfredo Teixeira, 01. 

BAIRRO: Cohab Anil II. 

CIDADE/UF: São Luis, Maranhão. 

TEL: (98) 3244-0454. 

DADOS BANCÁRIOS: Agência: 4249-8  

                                         Conta Corrente: 57267-5 

                                         Favorecido: ADTR Serviços de Informática Ltda.  

                                         Banco: Banco do Brasil S/A. 

 

 

REPRESENTANTE LEGAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO 

NOME: THAIANE MARIA ARAUJO BARROSO. 

PROFISSÃO: Empresária. 

CPF: 008.564.563-06. 

IDENTIDADE: 2304413 SSP-PI. 

ENDEREÇO: Av. Noronha Almeida, 2201, São João, 64.045-500, Teresina, Piauí. 

CARGO: Sócia-administradora. 

E-MAIL: licitacao@adtrinformatica.com.br. 

TEL: (86) 98821-6090 
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2. PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Propomos à Prefeitura Municipal de Coelho Neto- MA pelo preço total abaixo 

declinado nas condições estabelecidas, prestar os serviços objeto do Pregão Eletrônico nº. 

029/2022, Processo Administrativo nº. PR2022.03/CLHO-02948. 

 

 

Valor Global da Proposta R$ 25.608,00 (Vinte e cinco mil seiscentos e oito reais). 

 

3. RATIFICAMOS O PREÇO TOTAL NO VALOR DE R$ 25.608,00 (VINTE E CINCO 

MIL SEISCENTOS E OITO REAIS) PARA A LOCAÇÃO DE SOFTWARE, CONFORME 

ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO DO TERMO DE REFERÊNCIA. 

 

Estão incluídos todos os custos decorrentes da execução contratual, tais como, 

despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do 

objeto. 

Declaramos ainda, que o representante legal da empresa visitou o local onde serão 

executados os serviços, constatando as condições e peculiaridades inerentes à natureza dos 

trabalhos, recebendo as informações técnicas pertinentes. 

 

4. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (Sessenta) dias. 

 

5. PRAZO DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO: Conforme especificado no Termo de Referência. 

 

6. LOCAL PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO: Conforme especificado no Termo de Referência.  

 

São Luis (MA) em, 22 de agosto de 2022. 

 

 

 

__________________________________________ 

ADTR SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA  

CNPJ: 17.422.433/0001-38 

THAIANE MARIA ARAUJO BARROSO 

CPF: 008.564.563-06 

CARGO: SÓCIA-ADMINISTRADORA 

ITEM DESCRIÇÃO UND QTD 
VALOR 

UNITÁRIO 

VALOR 

TOTAL 

01 
SISTEMA INTEGRADO DE 

ARRECADAÇÃO 
MÊS 12 R$ 1.354,00 R$ 16.248,00 

02 
DATA CENTER (SERVIDOR 

NUVEM 
MÊS 12 R$ 780,00 R$ 9.360,00 

THAIANE MARIA 
ARAUJO 
BARROSO:008564563
06

Assinado de forma digital 
por THAIANE MARIA ARAUJO 
BARROSO:00856456306 
Dados: 2022.08.22 10:36:10 
-03'00'
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Informações gerais

Despacho
Encaminho os anexos conforme solicitado nos autos.

Francisco Edilson Oliveira da Silva
Agente de contratação/pregoeiro

Assinado eletronicamente por
Francisco Edilson Oliveira da Silva
Em 30/08/2022 às 17:43
Código de validação: a461d971-0613-48c9-b2f0-a10864b2a5f8
Token: E70O37I6

Protocolo:
PT2022.08/CLHO-23329

Data de abertura:
30/08/2022 17:43:37

Data de transação:
30/08/2022 17:43:37

Situação:
Tramitado 

Assunto:
Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de arrecadação

Nome do emitente:
Francisco Edilson Oliveira da
Silva

Setor do emitente:
Equipe de Pregoeiros

Nome do responsável:
Fernanda Pereira de Sousa

Setor do responsável:
Controladoria Geral do Município
- CGM

Prazo:
11 Dias (Úteis)

Prazo final:
15/09/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
14/09/2022 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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Informações gerais

Despacho
PARECER CGM Nº 179/2022

EMENTA: PR2022.03/CLHO-02948 – ASSUNTO GERAL: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO COM
DATA CENTER (SERVIDOR EM  NUVEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SEMPAG DO
MUNICÍPIO DE COELHO NETO/MA. INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO. PROCEDIMENTO: PREGÃO ELETRÔNICO. ANÁLISE DA FASE
EXTERNA PELA CGM DE COELHO NETO-MA.

 

I – RELATÓRIO

Vem a exame da Controladoria Geral do Município, o processo PR2022.03/CLHO-02948, interessado: SECRETARIA MUNICIPAL DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO, cujo objeto é contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de arrecadação com data center
(servidor em nuvem). A licitação em tela foi engrenada na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, sob o n.º 029/2022.

Assim sendo, o Órgão de Controle Interno do Município de Coelho Neto, atendendo ao que determina o art. 74. da Constituição Federal de 1988, bem
como as competências abrangidas pela Lei Municipal nº 753, de 08 de janeiro de 2021, especialmente no seu artigo 41, inciso I, que diz “realizar o controle
contábil, financeiro, orçamentário, operacional e patrimonial das entidades da Administração Direta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade,
razoabilidade, aplicação das subvenções e renúncias de receitas”, e os incisos X e IX, que preconizam respectivamente “examinar os atos administrativos
praticados e as obrigações assumidas pelo Município que derem origem à despesa” e “realizar auditorias técnicas e administrativas objetivando o controle
legal, de mérito e técnico”, apresenta a análise e a respectiva manifestação, conforme a seguir.

II – ANÁLISE

O aludido processo PR2022.03/CLHO-02948 encontra-se instruído conforme exposto na seção Formalização.

II.I – FORMALIZAÇÃO

Os autos encontram-se formalizados até a presente data com a documentação a seguir, com análise realizada por esta Controladoria embasada no art. 38 da
Lei nº 8.666/93, Lei 10.520/2002 e artigo 8º do Decreto 10.024/2019:

·         Abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado sob o número PR2022.03/CLHO-02948;

·         Solicitação de abertura de licitação pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, contendo a justificativa para a contratação, a
especificação do objeto e quantidades demandadas;

·         Pesquisa de mercado e planilha de preços médios, com valor estimado em R$ 26.940,00 (vinte e seis mil novecentos e quarenta reais);

Protocolo:
PT2022.09/CLHO-22866

Data de abertura:
06/09/2022 15:38:49

Data de transação:
06/09/2022 15:38:49

Situação:
Tramitado 

Assunto:
Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de arrecadação

Nome do emitente:
Fernanda Pereira de Sousa

Setor do emitente:
Controladoria Geral do Município
- CGM

Nome do responsável:
Sergio Ricardo Viana Bastos

Setor do responsável:
Secretaria Municipal de
Planejamento e Gestão

Prazo:
10 Dias (Úteis)

Prazo final:
21/09/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
21/09/2022 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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·         Indicação de existência e fonte de recurso para a despesa (dotação orçamentária);

·         Termo de Referência;

·         Autorização para contratação, aprovação do termo de referência e declaração de adequação orçamentária e financeira;

·         Minuta do edital e anexos (Termo de referência, minuta de ata de registro de preços e minuta de Contrato);

·         Parecer da Assessoria Jurídica da Comissão de Contratação nº 074/2022, no qual aprova a minuta do edital e anexos, com a ressalva de que seja
garantida a participação exclusiva das ME e EPP em cada um dos itens da licitação, com fulcro no artigo 48, inciso I da Lei Complementar nº
123/2006;

·         Parecer da Controladoria Geral do Município nº 137/2022, com ressalvas e recomendações, retornando os autos para os ajustes requeridos pela
Assessoria Jurídica e demais observações;

·         Minuta do edital e anexos (Termo de Referência e Minuta de Contrato);

·         Parecer Jurídico nº 101/2022 da Assessoria Jurídica da Comissão de Contratação que aprova a minuta de edital e anexos;

·         Parecer da Controladoria Geral do Município nº 161/2022, pelo prosseguimento do feito;

·         Ato de designação do Pregoeiro (portaria n° 074/2022 – SEMPG);

·         Edital do Pregão Eletrônico nº 029/2022, contendo data e hora da sessão (22/08/2022 às 08h);

·         Publicações do edital em:

o    DOEMA em 05/08/2022;

o    DOU em 05/08/2022;

o    JORNAL em 05/08/2022;

o    DOM em 05/08/2022;

·         Documentos de habilitação válidos até a data da sessão;

o    Cartão CNPJ;

o    Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união com validade até 06/11/2022;

o    Certidão negativa de débitos trabalhistas com validade até 28/12/2022;

o    Certificado de regularidade do FGTS com validade até 08/09/2022;

o    Certidão negativa de débitos estaduais com validade até 29/11/2022;

o    Certidão negativa de dívida ativa do estado com validade até 28/10/2022;

o    Certidão negativa de débitos municipais com validade até 16/11/2022;

o    Certidão de inexistência de pedido de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial ou insolvência civil com validade até
12/09;

·         Proposta Readequada;

·         Ata do pregão;

·         Listagem dos vencedores;

·         Termo de Adjudicação;

III - CONCLUSÃO          

Considerando todo o exposto, me manifesto pelo prosseguimento processual, opinando favoravelmente pela homologação do procedimento licitatório, à
luz de norma vigente, visto que os pressupostos legais foram atendidos, bem como a devida formalização dos autos.

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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Oriento ainda que seja promovida a atualização das certidões de regularidade fiscal/trabalhista que estejam vencidas nos futuros e eventuais atos de
celebração dos contratos advindos do processo licitatório em tela.

 

Coelho Neto – MA, 06 de setembro de 2022.

 

 

Fernanda Pereira de Sousa

Controladora Geral do Município

Portaria nº 019/2022-CC

Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA

Assinado eletronicamente por
Fernanda Pereira de Sousa
Em 06/09/2022 às 15:38
Código de validação: 32bab907-8b69-4eec-a412-2eb0a0d3edd0
Token: C2ROP5Z7

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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CONTROLADORIA GERAL 

DO MUNICÍPIO 

 

 
 

Praça Getúlio Vargas, S/N, Centro. Fone: (098) 3473-1121. CNPJ: 05.281.738/0001-98 

CEP: 65.620-000 – Coelho Neto – MA 

 

PARECER CGM Nº 179/2022 

 

 

EMENTA: PR2022.03/CLHO-02948 – ASSUNTO GERAL: 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA 

IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE 

ARRECADAÇÃO COM DATA CENTER (SERVIDOR EM  

NUVEM), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 

SEMPAG DO MUNICÍPIO DE COELHO NETO/MA. 

INTERESSADO: SECRETARIA MUNICIPAL DE 

PLANEJAMENTO E GESTÃO. PROCEDIMENTO: PREGÃO 

ELETRÔNICO. ANÁLISE DA FASE EXTERNA PELA CGM 

DE COELHO NETO-MA. 

 

 

I – RELATÓRIO 

Vem a exame da Controladoria Geral do Município, o processo PR2022.03/CLHO-02948, interessado: 

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO, cujo objeto é contratação de empresa 

especializada para implantação de sistema integrado de arrecadação com data center (servidor em nuvem). A 

licitação em tela foi engrenada na modalidade PREGÃO ELETRÔNICO, sob o n.º 029/2022. 

Assim sendo, o Órgão de Controle Interno do Município de Coelho Neto, atendendo ao que determina o art. 

74. da Constituição Federal de 1988, bem como as competências abrangidas pela Lei Municipal nº 753, de 08 de janeiro 

de 2021, especialmente no seu artigo 41, inciso I, que diz “realizar o controle contábil, financeiro, orçamentário, 

operacional e patrimonial das entidades da Administração Direta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade, 

razoabilidade, aplicação das subvenções e renúncias de receitas”, e os incisos X e IX, que preconizam respectivamente 

“examinar os atos administrativos praticados e as obrigações assumidas pelo Município que derem origem à despesa” 

e “realizar auditorias técnicas e administrativas objetivando o controle legal, de mérito e técnico”, apresenta a análise 

e a respectiva manifestação, conforme a seguir. 

 

II – ANÁLISE 

 

O aludido processo PR2022.03/CLHO-02948 encontra-se instruído conforme exposto na seção Formalização. 

 

II.I – FORMALIZAÇÃO  

 

Os autos encontram-se formalizados até a presente data com a documentação a seguir, com análise realizada por 

esta Controladoria embasada no art. 38 da Lei nº 8.666/93, Lei 10.520/2002 e artigo 8º do Decreto 10.024/2019: 

• Abertura de processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado sob o número 

PR2022.03/CLHO-02948; 

• Solicitação de abertura de licitação pela Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão, contendo a 
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justificativa para a contratação, a especificação do objeto e quantidades demandadas; 

• Pesquisa de mercado e planilha de preços médios, com valor estimado em R$ 26.940,00 (vinte e seis mil 

novecentos e quarenta reais); 

• Indicação de existência e fonte de recurso para a despesa (dotação orçamentária); 

• Termo de Referência; 

• Autorização para contratação, aprovação do termo de referência e declaração de adequação orçamentária 

e financeira; 

• Minuta do edital e anexos (Termo de referência, minuta de ata de registro de preços e minuta de Contrato); 

• Parecer da Assessoria Jurídica da Comissão de Contratação nº 074/2022, no qual aprova a minuta do 

edital e anexos, com a ressalva de que seja garantida a participação exclusiva das ME e EPP em cada um 

dos itens da licitação, com fulcro no artigo 48, inciso I da Lei Complementar nº 123/2006; 

• Parecer da Controladoria Geral do Município nº 137/2022, com ressalvas e recomendações, retornando 

os autos para os ajustes requeridos pela Assessoria Jurídica e demais observações; 

• Minuta do edital e anexos (Termo de Referência e Minuta de Contrato); 

• Parecer Jurídico nº 101/2022 da Assessoria Jurídica da Comissão de Contratação que aprova a minuta de 

edital e anexos; 

• Parecer da Controladoria Geral do Município nº 161/2022, pelo prosseguimento do feito; 

• Ato de designação do Pregoeiro (portaria n° 074/2022 – SEMPG); 

• Edital do Pregão Eletrônico nº 029/2022, contendo data e hora da sessão (22/08/2022 às 08h); 

• Publicações do edital em: 

o DOEMA em 05/08/2022; 

o DOU em 05/08/2022; 

o JORNAL em 05/08/2022; 

o DOM em 05/08/2022; 

• Documentos de habilitação válidos até a data da sessão; 

o Cartão CNPJ; 

o Certidão negativa de débitos relativos aos tributos federais e à dívida ativa da união com validade 

até 06/11/2022; 

o Certidão negativa de débitos trabalhistas com validade até 28/12/2022; 

o Certificado de regularidade do FGTS com validade até 08/09/2022; 

o Certidão negativa de débitos estaduais com validade até 29/11/2022; 

o Certidão negativa de dívida ativa do estado com validade até 28/10/2022; 

o Certidão negativa de débitos municipais com validade até 16/11/2022; 

o Certidão de inexistência de pedido de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial 

ou insolvência civil com validade até 12/09; 

• Proposta Readequada; 

• Ata do pregão; 
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• Listagem dos vencedores; 

• Termo de Adjudicação; 

 

 

III - CONCLUSÃO  

 

Considerando todo o exposto, me manifesto pelo prosseguimento processual, opinando favoravelmente pela 

homologação do procedimento licitatório, à luz de norma vigente, visto que os pressupostos legais foram atendidos, 

bem como a devida formalização dos autos.  

Oriento ainda que seja promovida a atualização das certidões de regularidade fiscal/trabalhista que estejam 

vencidas nos futuros e eventuais atos de celebração dos contratos advindos do processo licitatório em tela. 

. 

 

Coelho Neto – MA, 06 de setembro de 2022. 

 

 

 

 

 

Fernanda Pereira de Sousa 

Controladora Geral do Município 

Portaria nº 019/2022-CC 

Prefeitura Municipal de Coelho Neto/MA 
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Informações gerais

Despacho
Em anexo Termo de Homologação PE 029/2022

Sergio Ricardo Viana Bastos 
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

Assinado eletronicamente por
Sergio Ricardo Viana Bastos 
Em 16/09/2022 às 10:18
Código de validação: 0ad15b2d-a131-44c7-b41c-f889709cacd4
Token: 3SGXGWHB

Protocolo:
PT2022.09/CLHO-23095

Data de abertura:
16/09/2022 10:18:59

Data de transação:
16/09/2022 10:18:59

Situação:
Tramitado 

Assunto:
Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de arrecadação

Nome do emitente:
Sergio Ricardo Viana Bastos

Setor do emitente:
Secretaria Municipal de
Planejamento e Gestão

Nome do responsável:
Sergio Ricardo Viana Bastos

Setor do responsável:
Secretaria Municipal de
Planejamento e Gestão

Prazo:
2 Dias (Úteis)

Prazo final:
20/09/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
19/09/2022 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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Página 3 Diário Oficial Eletrónico Edição n° 840/2022 Publicação: 13/09/2022

Prefeitura Municipal de Coelho Neto - MA, Praça Getúlio Vargas, S/N , Centro, Prefeito Bruno José Almeida e Silva
Para consultar a veracidade da publicação acesse https://dom.coelhoneto.ma.gov.br/diariooficial/345

Edição no n°840/2022

III da Lei n.º 8.666 de 21.06.93, e suas atualizações
posteriores,  nos  elementos  constantes  do  processo
administrativo  nº  PR2022.09/CLHO-04577,  para  a
contratação  da  empresa  ALIC  PARTICIPACOES  E
ENTRETENIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº
 28.791.264/0001-20,  com o objeto Contratação da
BANDA XAND AVIÃO para apresentação durante o
dia 31 de outubro do corrente ano no “ANIVERSÁRIO
DA CIDADE” no município de Coelho Neto - MA, no
valor global de R$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta
mil reais).

Coelho Neto – MA, 08 de Setembro de 2022.

___________________________________________
Sérgio Ricardo Viana Bastos
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

EXTRATO DE CONTRATO Nº 284/2022

E x t r a t o  d o  C o n t r a t o  N º  2 8 4 / 2 0 2 2  d a
INEXIGIBILIDADE  Nº  022/2022  -  SEMPG.
Contratante:  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO, Estado do Maranhão,
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 05.281.738/0001-98,
Representante da Contratante: Sérgio Ricardo Viana
Bastos,  CPF:  470.606.543-72.  Contratada:  ALIC
PARTICIPACOES  E  ENTRETENIMENTOS  LTDA,
 inscrita   no   CNPJ   sob   o   nº  28.791.264/0001-20,
neste ato representada pelo Sr. Antonio Isaias Paiva
Duarte, portador do CPF nº 685.919.263-15 e pelo Sr.
Carlos Aristides Almeida Pereira, portador do CPF nº
923.172.273-53. Fundamento Legal: Lei n° 8.666/93 e
alterações.  OBJETO: Contratação da BANDA XAND
AVIÃO  para  apresentação  durante  o  dia  31  de
outubro  do  corrente  ano  no  “ANIVERSÁRIO  DA
CIDADE” no município de Coelho Neto - MA. Data da
Assinatura:  12  de  Setembro  de  2022.  Prazo  de
vigência: Até 12 de Dezembro de 2022. Elemento de
Despesa:  3.3.90.39.00 Outros serv.  de terc.  pessoa
jurídica. Valor total de R$ 350.000,00 (Trezentos e
cinquenta mil reais). Coelho Neto (MA). PUBLIQUE-
SE.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 287/2022

Extrato  do  Contrato  Nº  287/2022  do  Pregão
Eletrônico Nº 055/2021.  Contratante:  SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Estado do Maranhão,
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.734.158/0001-37,
Representante  da  Contratante:  Jesuslene  Sousa  da
Luz, CPF: 342.663.723-53. Contratada: COMERCIAL
MAYTHA DE GAS GLP LTDA inscrito(a) no CNPJ/MF
sob  o  nº  28.929.699/0001-98,  Representante  da
Contratada:  ROGÉRIO  DE  SOUSA  TELES,  CPF:

041.856.293-89. Fundamento Legal: Lei n° 8.666/93 e
10520/02 e alterações. OBJETO: Aquisição e recarga
de  água  mineral  para  atender  as  necessidades  da
Secretaria Municipal de Educação do Município de
Coelho  Neto  -  MA.  Data  da  Assinatura:  13  de
setembro  de  2022.  Prazo  de  vigência:  Até  31  de
dezembro  de  2022.  Elemento  de  Despesa:
3.3.90.30.00 Material de consumo. Valor total de R$
8.581,25 (oito mil, quinhentos e oitenta e um reais e
vinte  e  cinco  centavos).  Coelho  Neto  (MA).
PUBLIQUE-SE.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Homologo  o  resultado  da  licitação  na  modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022, do tipo menor
preço  por  item,  objetivando  a  Contratação  de
empresa especializada para implantação de sistema
integrado  de  arrecadação  e  data  center  (servidor
nuvem), para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Planejamento e Gestão do Município de
Coelho  Neto  –  MA,  homologado  para  empresa  a
seguir:  ADTR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,
inscrita no CNPJ sob o nº 17.422.433/0001-38, pelo
valor de R$ 25.608,00 (vinte e cinco mil, seiscentos e
oito reais). Data da Homologação: 12 de setembro de
2022.  Comunico  assim  o  resultado  final  do
procedimento, levando em conta o interesse público e
administrativo.  Sérgio  Ricardo  Viana  Bastos  -
Secretário  Municipal  de  Planejamento  e  Gestão.
Coelho Neto - MA, PUBLIQUE-SE.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO TP Nº 009/2021

Após analisar a licitação na modalidade Tomada de
Preços  n°  009/2021,  que  tem  como  objeto  a
Contratação de empresa para prestação de serviços
de  pavimentação  em  pedras,  para  atender  as
necessidades  da  Secretaria  Municipal  de
Planejamento  e  Gestão  de  Coelho  Neto  –  MA.  O
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão, Sr.
Sérgio  Ricardo  Viana  Bastos,  no  uso  de  suas
atribuições legais,  que lhe são conferidas pela Lei
8.666/93, tendo em vista o resultado apresentado no
processo licitatório supracitado, aprova e homologa o
objeto acima à empresa: A DE PINHO ASSUNÇÃO
EIRELI, CNPJ Nº 15.763.754/0001-70, pelo valor total
de  R$  1.749.911,83  (Um  milhão,  setecentos  e
quarenta  e  nove  mil,  novecentos  e  onze  reais  e
oitenta e três centavos).

Coelho Neto – MA, 13 de Setembro de 2022.

¬¬¬¬¬¬¬¬¬
________________________________
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Informações gerais

Despacho
Em anexo Termo de Homologação

 

Sergio Ricardo Viana Bastos 
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

Assinado eletronicamente por
Sergio Ricardo Viana Bastos 
Em 16/09/2022 às 10:27
Código de validação: f4e8bcc9-7906-4f62-bafd-b28a6294ab56
Token: 56A24B7O

Protocolo:
PT2022.09/CLHO-23097

Data de abertura:
16/09/2022 10:27:13

Data de transação:
16/09/2022 10:27:13

Situação:
Tramitado 

Assunto:
Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de arrecadação

Nome do emitente:
Sergio Ricardo Viana Bastos

Setor do emitente:
Secretaria Municipal de
Planejamento e Gestão

Nome do responsável:
Sergio Ricardo Viana Bastos

Setor do responsável:
Secretaria Municipal de
Planejamento e Gestão

Prazo:
2 Dias (Úteis)

Prazo final:
20/09/2022 23:59:59

Prazo prudencial:
19/09/2022 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 13/09/2022 às 09:02:16.
Código verificador: 364094

Página 1 de 1

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Prefeitura Municipal de Coelho Neto

Pregão Eletrônico - 029/2022

Resultado da Homologação

0001 - Sistema integrado de arrecadação - N/C - Valor Referência: 1.425,00
Fornecedor Modelo Quantidade Valor Final Valor Total Situação

ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA
LTDA

N/C 12 Mês 1.354,00 16.248,00 Homologado em
12/09/2022 17:35:38
Por: SÉRGIO
RICARDO VIANA
BASTOS

0002 - Data Center (servidor nuvem) - N/C - Valor Referência: 820,00
Fornecedor Modelo Quantidade Valor Final Valor Total Situação

ADTR SERVIÇOS DE INFORMATICA
LTDA

N/C 12 Mês 780,00 9.360,00 Homologado em
12/09/2022 17:35:38
Por: SÉRGIO
RICARDO VIANA
BASTOS

SÉRGIO RICARDO VIANA BASTOS

Autoridade Competente
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Informações gerais

Despacho
Em anexo publicação da Homologação

Sergio Ricardo Viana Bastos 
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

Assinado eletronicamente por
Sergio Ricardo Viana Bastos 
Em 16/09/2022 às 10:39
Código de validação: 6cd649ef-57cf-41a0-8fd1-f07da8d534fa
Token: TLLT2EZ7

Protocolo:
PT2022.09/CLHO-23099

Data de abertura:
16/09/2022 10:39:54

Data de transação:
16/09/2022 10:39:54

Situação:
Tramitado 

Assunto:
Contratação de empresa especializada para implantação de sistema integrado de arrecadação

Nome do emitente:
Sergio Ricardo Viana Bastos

Setor do emitente:
Secretaria Municipal de
Planejamento e Gestão

Nome do responsável:
Sergio Ricardo Viana Bastos

Setor do responsável:
Secretaria Municipal de
Planejamento e Gestão

Prazo:
Data específica

Prazo final:
13/09/2023 23:59:59

Prazo prudencial:
15/06/2023 23:59:59

Prioridade:
Normal

Prefeitura Municipal de Coelho Neto
Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão

CNPJ: 05.281.738/0001-98 - Inscrição estadual: Isenta

Getúlio Vargas, s/n , 65620-970 - COELHO NETO, MA
Telefone: (98) 3473-1559

Email: Não informado | Site: Não informado
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III da Lei n.º 8.666 de 21.06.93, e suas atualizações
posteriores,  nos  elementos  constantes  do  processo
administrativo  nº  PR2022.09/CLHO-04577,  para  a
contratação  da  empresa  ALIC  PARTICIPACOES  E
ENTRETENIMENTOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº
 28.791.264/0001-20,  com o objeto Contratação da
BANDA XAND AVIÃO para apresentação durante o
dia 31 de outubro do corrente ano no “ANIVERSÁRIO
DA CIDADE” no município de Coelho Neto - MA, no
valor global de R$ 350.000,00 (Trezentos e cinquenta
mil reais).

Coelho Neto – MA, 08 de Setembro de 2022.

___________________________________________
Sérgio Ricardo Viana Bastos
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão

EXTRATO DE CONTRATO Nº 284/2022

E x t r a t o  d o  C o n t r a t o  N º  2 8 4 / 2 0 2 2  d a
INEXIGIBILIDADE  Nº  022/2022  -  SEMPG.
Contratante:  SECRETARIA  MUNICIPAL  DE
PLANEJAMENTO E GESTÃO, Estado do Maranhão,
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 05.281.738/0001-98,
Representante da Contratante: Sérgio Ricardo Viana
Bastos,  CPF:  470.606.543-72.  Contratada:  ALIC
PARTICIPACOES  E  ENTRETENIMENTOS  LTDA,
 inscrita   no   CNPJ   sob   o   nº  28.791.264/0001-20,
neste ato representada pelo Sr. Antonio Isaias Paiva
Duarte, portador do CPF nº 685.919.263-15 e pelo Sr.
Carlos Aristides Almeida Pereira, portador do CPF nº
923.172.273-53. Fundamento Legal: Lei n° 8.666/93 e
alterações.  OBJETO: Contratação da BANDA XAND
AVIÃO  para  apresentação  durante  o  dia  31  de
outubro  do  corrente  ano  no  “ANIVERSÁRIO  DA
CIDADE” no município de Coelho Neto - MA. Data da
Assinatura:  12  de  Setembro  de  2022.  Prazo  de
vigência: Até 12 de Dezembro de 2022. Elemento de
Despesa:  3.3.90.39.00 Outros serv.  de terc.  pessoa
jurídica. Valor total de R$ 350.000,00 (Trezentos e
cinquenta mil reais). Coelho Neto (MA). PUBLIQUE-
SE.

EXTRATO DE CONTRATO Nº 287/2022

Extrato  do  Contrato  Nº  287/2022  do  Pregão
Eletrônico Nº 055/2021.  Contratante:  SECRETARIA
MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Estado do Maranhão,
inscrito no CNPJ/MF sob o nº 13.734.158/0001-37,
Representante  da  Contratante:  Jesuslene  Sousa  da
Luz, CPF: 342.663.723-53. Contratada: COMERCIAL
MAYTHA DE GAS GLP LTDA inscrito(a) no CNPJ/MF
sob  o  nº  28.929.699/0001-98,  Representante  da
Contratada:  ROGÉRIO  DE  SOUSA  TELES,  CPF:

041.856.293-89. Fundamento Legal: Lei n° 8.666/93 e
10520/02 e alterações. OBJETO: Aquisição e recarga
de  água  mineral  para  atender  as  necessidades  da
Secretaria Municipal de Educação do Município de
Coelho  Neto  -  MA.  Data  da  Assinatura:  13  de
setembro  de  2022.  Prazo  de  vigência:  Até  31  de
dezembro  de  2022.  Elemento  de  Despesa:
3.3.90.30.00 Material de consumo. Valor total de R$
8.581,25 (oito mil, quinhentos e oitenta e um reais e
vinte  e  cinco  centavos).  Coelho  Neto  (MA).
PUBLIQUE-SE.

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

Homologo  o  resultado  da  licitação  na  modalidade
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 029/2022, do tipo menor
preço  por  item,  objetivando  a  Contratação  de
empresa especializada para implantação de sistema
integrado  de  arrecadação  e  data  center  (servidor
nuvem), para atender as necessidades da Secretaria
Municipal de Planejamento e Gestão do Município de
Coelho  Neto  –  MA,  homologado  para  empresa  a
seguir:  ADTR SERVICOS DE INFORMATICA LTDA,
inscrita no CNPJ sob o nº 17.422.433/0001-38, pelo
valor de R$ 25.608,00 (vinte e cinco mil, seiscentos e
oito reais). Data da Homologação: 12 de setembro de
2022.  Comunico  assim  o  resultado  final  do
procedimento, levando em conta o interesse público e
administrativo.  Sérgio  Ricardo  Viana  Bastos  -
Secretário  Municipal  de  Planejamento  e  Gestão.
Coelho Neto - MA, PUBLIQUE-SE.

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO TP Nº 009/2021

Após analisar a licitação na modalidade Tomada de
Preços  n°  009/2021,  que  tem  como  objeto  a
Contratação de empresa para prestação de serviços
de  pavimentação  em  pedras,  para  atender  as
necessidades  da  Secretaria  Municipal  de
Planejamento  e  Gestão  de  Coelho  Neto  –  MA.  O
Secretário Municipal de Planejamento e Gestão, Sr.
Sérgio  Ricardo  Viana  Bastos,  no  uso  de  suas
atribuições legais,  que lhe são conferidas pela Lei
8.666/93, tendo em vista o resultado apresentado no
processo licitatório supracitado, aprova e homologa o
objeto acima à empresa: A DE PINHO ASSUNÇÃO
EIRELI, CNPJ Nº 15.763.754/0001-70, pelo valor total
de  R$  1.749.911,83  (Um  milhão,  setecentos  e
quarenta  e  nove  mil,  novecentos  e  onze  reais  e
oitenta e três centavos).

Coelho Neto – MA, 13 de Setembro de 2022.

¬¬¬¬¬¬¬¬¬
________________________________
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