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PROCESSO Nº 327018/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2017 

 CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES  
E-mail: licitvicosa@gmail.com 

 

PROTOCOLO DE ENTREGA DO EDITAL 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 36 / 2017 – PMV/AL 
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

 
 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE 
LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE 

SISTEMA DE INFORMÁTICA NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, 
TRANSPARÊNCIA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, CONTROLE DE 

ALMOXARIFADO E PATRIMONIAL E SISTEMA DE SOFTWARE DE 
FISCALIZAÇÃO DE ISSQN NAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (BANCOS 

COMERCIAIS) ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. 

Abertura do Certame em 23 de agosto de 2017, às 09:00min. 
 

RAZÃO SOCIAL:_____________________________________________________________ 

CNPJ N.º ____________________________________________________________________ 

ENDEREÇO:_________________________________________________________________ 

CEP ___________________ CIDADE / ESTADO__________________________________ 

TELEFONE: ____________________________ FAX ________________________________ 

E-MAIL: ___________________________________________________________________ 

NOME DE PESSOA PARA CONTATO: ________________________________________ 

 

Viçosa / Alagoas ______ de ______________de__________ 

 

___________________________________________  
Responsável pelo Recebimento 

 

 
 

 Obs.: O não-envio dos dados eximirá a Administração de responsabilidade de 

comunicação direta de eventos relacionados ao procedimento licitatório, ressalvada a 

obrigatoriedade, pela legislação de referência, de sua publicação na Imprensa Oficial e/ou 

em jornal de grande circulação. 
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EDITAL 
 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2017 
 

  
 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS 

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO 

E ACOMPANHAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA 

NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, 
TRANSPARÊNCIA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, 

CONTROLE DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIAL E 
SISTEMA DE SOFTWARE DE FISCALIZAÇÃO DE ISSQN 

NAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (BANCOS 
COMERCIAIS) ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. 
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EDITAL 
 

Pregão Presencial nº 36/2017 

Tipo: Menor Preço por Item 
 

 O Município de Viçosa, Estado de Alagoas, através de seu Pregoeiro, 
designado pela Portaria nº. 090/2017 de 28 de janeiro de 2017, torna público 
para o conhecimento das empresas e demais interessados, que fará realizar 

licitação sob a modalidade PREGÃO PRESENCIAL do TIPO MENOR POR 
ITEM às 09:00 (nove) horas do dia 23 de agosto de 2017, em sessão 
pública, na sala da Comissão Permanente de Licitações, situada à  Rua do 

Centenário, nº 02, cidade de Viçosa/AL, conforme solicitação da Secretaria 
Municipal de Administração, obedecendo rigorosamente aos termos, 

especificações, instruções e condições contidas neste instrumento e seus 
anexos. 
 

O presente certame, e a contratação dele decorrente, obedecerão 
integralmente à Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 

subsidiariamente, às normas da Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 
e suas alterações posteriores, bem como pela A Lei Complementar nº 147, de 
07 de agosto de 2014, alterou a Lei Complementar nº 123, de 2006, que 

institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e 
demais normas sobre licitação em vigor, e condições estabelecidas neste Edital. 
 

Este Edital e seus Anexos encontram-se à disposição das empresas 
interessadas na Sede Administrativa do Município de Viçosa/AL, no horário 

das 08:00 às 12:00, até o dia que antecede à data do Certame. 
 
1. DO OBJETO: 

 
1.1. A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, 

CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA NAS 
ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TRANSPARÊNCIA, PLANEJAMENTO 

E ORÇAMENTO, CONTROLE DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIAL E 
SISTEMA DE SOFTWARE DE FISCALIZAÇÃO DE ISSQN NAS INSTITUIÇÕES 
FINANCEIRAS (BANCOS COMERCIAIS) ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

MUNICIPAL, nas quantidades e especificações aduzidas no Anexo I deste 
Edital. 

 
2. DOS RECURSOS FINANCEIROS: 
 

2.1. As despesas decorrentes da prestação dos serviços, objeto solicitado 
será(ao) cobertas pelas Orçamentárias referente ao o exercício de 2017, que 
serão informadas no contrato. 

 
 

3. DA PARTICIPAÇÃO:  
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3.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja 
compatível com o objeto desta licitação, pertinentes ao ramo de atividade 
relacionada ao objeto deste certame, que atenderem a todas as exigências, 

inclusive quanto à documentação, constantes deste Edital e seus Anexos, 
desde que: 

3.1.1. Desempenhem atividades pertinentes e compatíveis com o objeto deste 
Pregão;  
3.1.2. Atendam aos requisitos mínimos de classificação das propostas 

exigidos neste Edital. 
 

3.2. Não serão admitidas nesta licitação as participações de licitantes: 

3.2.1. Em processo de falência, recuperação judicial, extrajudicial, de 
insolvência, ou sob outra forma de concurso de credores, em dissolução ou 

em liquidação;  
3.2.2. Que estejam com o direito de licitar e contratar com a Administração 
Pública suspenso, ou que por esta tenham sido declaradas inidôneas;  

3.2.3. Que estejam com o direito de licitar e contratar com o Município de 
Viçosa/AL suspenso; 

3.2.4. Que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas 
ou subsidiárias entre si, ou ainda, quaisquer que seja sua forma de 
constituição;  

3.2.5. Estrangeiras que não funcionem no País. 
3.2.6. Que tenha em seu quadro societário servidor ou dirigente de órgão ou 
entidade contratante ou responsável pela licitação, nos termos do art. 9º da lei 
8.666/93. 

 
4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 

  
4.1. A licitante deverá se apresentar para o credenciamento junto o Pregoeiro 
através de 01 (um) representante/preposto, devidamente munido de 

documento que o credencie a participar deste procedimento licitatório. 
4.2. Cada licitante credenciará apenas 01 (um) representante que será o único 

admitido a intervir nas fases dos procedimentos licitatórios e a responder, para 
todos os atos e efeitos previstos neste Edital, por sua representada. 
4.3. Por credenciamento entende-se a apresentação conjunta dos seguintes 

documentos regularmente autenticados: 
I – cópia do documento oficial de identidade ou outro equivalente que 
contenha foto; 

II - procuração que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para 
formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos 

pertinentes ao certame em nome da licitante, ou documento no qual estejam 
expressos poderes para exercer direitos e assumir obrigações, no caso de o 
representante ser sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da licitante, 

em decorrência de tal investidura. 
4.4. Caso a procuração seja particular, deverá ter firma reconhecida e estar 

acompanhada dos documentos comprobatórios dos poderes do outorgante. 
4.5. A não-apresentação ou a incorreção de quaisquer dos documentos de 
credenciamento não impedirá a participação da licitante no presente certame 
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licitatório, porém, impedirá o suposto representante de praticar atos no 
processo licitatório em nome da empresa. 
4.6. O representante poderá ser substituído por outro devidamente 

credenciado. 
4.7. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais 

de uma empresa licitante, bem como se o mesmo for sócio, proprietário, 
dirigente ou assemelhado de outra empresa que esteja presente no certame. 
 

5. DO RECEBIMENTO E DA ABERTURA DOS ENVELOPES: 
 
5.1. No dia, hora e local designados neste Edital, na presença dos interessados 

ou seus representantes, devidamente credenciados, e demais pessoas que 
queiram assistir ao ato, o Pregoeiro, que dirigirá a sessão, após abertura da 

mesma, receberá os documentos abaixo relacionados, de cada licitante, 
admitindo-se, contudo, a entrega por pessoas não credenciadas, sendo 
registrados em ata os nomes das licitantes: 

I - declaração, separada de qualquer dos envelopes exigidos no inciso IV 
deste subitem, dando ciência de que cumpre os requisitos de habilitação 

para o presente certame licitatório, exceto quanto à regularidade fiscal das 
microempresas e empresas de pequeno porte, que somente será exigida por 
ocasião da assinatura do Contrato e, se for o caso, declaração de 

enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme 
modelo sugestão contido no Anexo II deste Edital; 
II - declaração, separada de qualquer dos envelopes exigidos no inciso IV 

deste subitem, assinada por quem de direito, se for o caso, que a empresa é 
considerada MICROEMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE, 

consoante incisos I e II do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 
14/12/2006, conforme modelo sugestão contido no Anexo V deste Edital; 
III – declaração, separada de qualquer dos envelopes exigidos no inciso VII 

deste subitem, assinada por quem de direito, de elaboração independente de 
proposta, conforme modelo constante do anexo VII do edital, em 
cumprimento ao disposto na Portaria SDE Nº 51, de 03 de julho de 2009, da 

Secretaria de Direito Econômico do Ministério da Justiça.  
IV – em envelopes devidamente fechados, a documentação exigida para 

Proposta de Preços (Envelope nº 1) e Habilitação (Envelope nº 2). 
5.2 A não entrega das declarações exigidas nos incisos I e III do subitem 5.1 
deste Edital implicará o não-recebimento, por parte do Pregoeiro, dos envelopes 

contendo a documentação da Proposta de Preços e de Habilitação e, portanto, a 
não-aceitação da licitante no certame licitatório. 

5.2.1 As declarações de que tratam este subitem poderão ser produzidas de 
próprio punho na sessão do certame, desde que o representante possua 
outorga de poderes para tal feito. 

5.3. Tão logo tenham sido recebidos os documentos exigidos na licitação, na 
forma do subitem 6.1 deste Edital, o Pregoeiro comunicará aos presentes que a 
partir daquele momento não mais serão admitidas novas licitantes ao certame. 

5.4. Encerrada a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, o 
Pregoeiro concluirá, se ainda não o tiver feito, o exame dos documentos 

pertinentes aos credenciamentos dos representantes das licitantes, tal como 
previsto no item 6 supra, exame este iniciado antes da abertura da sessão. 
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5.5. Concluídas a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de 
credenciamento dos representantes das licitantes, o Pregoeiro promoverá a 
abertura dos envelopes que contêm as propostas de preços, conferindo-as e 

rubricando-as em todas as suas folhas. 
5.6. Após o início da abertura dos envelopes contendo as propostas de preços 

não caberá desistência do licitante, salvo por motivo justo, decorrente de fato 
superveniente, e aceito pelo Pregoeiro. 
 

6. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO: 
 

6.1. Os conjuntos de documentos relativos às propostas de preços e à 
habilitação deverão ser entregues separadamente, em envelopes fechados, 

opacos, rubricados no fecho e identificados com o nome da licitante, o número 
da licitação e, respectivamente, os títulos dos conteúdos ("Propostas de Preços" 
e "Documentos de Habilitação"), na forma dos incisos I e II a seguir: 

 
I - Envelope contendo os documentos relativos às Propostas de Preços: 

ENVELOPE “A” – PROPOSTAS DE PREÇOS 
MUNICÍPIO DE VIÇOSA 

PREGÃO PRESENCIAL Nº XX/2017 

DIA XX/XX/2017 – XX:00 HORAS 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE 

LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE 

SISTEMA DE INFORMÁTICA NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, 
TRANSPARÊNCIA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, CONTROLE DE 

ALMOXARIFADO E PATRIMONIAL E SISTEMA DE SOFTWARE DE 
FISCALIZAÇÃO DE ISSQN NAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (BANCOS 

COMERCIAIS) ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 
 CNPJ 
 

II - Envelope contendo os Documentos de Habilitação: 
ENVELOPE “B” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

MUNICÍPIO DE VIÇOSA 
PREGÃO PRESENCIAL Nº XX/2017 
DIA XX/XX/2017 – XX:00 HORAS 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE 
LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE 

SISTEMA DE INFORMÁTICA NAS ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, 
TRANSPARÊNCIA, PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO, CONTROLE DE 

ALMOXARIFADO E PATRIMONIAL E SISTEMA DE SOFTWARE DE 

FISCALIZAÇÃO DE ISSQN NAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (BANCOS 
COMERCIAIS) ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL 

RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE: 

  CNPJ 
 

6.2. Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão 
ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por 
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Cartório competente ou por servidor do Município, ou ainda, por meio de 
publicação em órgão de imprensa oficial. 

6.2.1. As cópias dos documentos que deverão ser apresentadas dentro dos 

envelopes “Propostas de Preços” e “Documentos de Habilitação” poderão, 
mediante a apresentação do original, ser autenticadas por servidor do 

Município, até 01 (um) dia útil antes da realização da sessão, observando-se 
que em hipótese alguma serão autenticadas cópias de documentos no 
momento de realização da sessão. 

6.3. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos 
magnéticos, filmes ou cópias em fac símile, mesmo autenticadas, admitindo-se 

fotos, gravuras, desenhos ou gráficos apenas como forma de ilustração das 
propostas de preços. 
 

7. DO ENVELOPE “A” – PROPOSTAS DE PREÇOS: 
 

7.1. O envelope “A” conterá as propostas de preços da licitante, que deverá 
atender aos seguintes requisitos: 

7.2. Constar 01 (uma) via, impressa em papel timbrado do licitante, em língua 
portuguesa, salvo quanto às expressões técnica de uso corrente, redigida com 

clareza sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente 
datada, assinada e rubricadas todas as folhas pelo representante legal da 
licitante ou por quem de direito; 

7.3. Indicar nome ou razão social da licitante, endereço completo, telefone, fax 
e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para contato, bem como: 
nome, estado civil, profissão, nº do CPF e Carteira de Identidade, domicílio e 

cargo na empresa, para fins de assinatura do Contrato; 
7.4. Conter prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a 

contar da data de sua apresentação; 
7.5. Ser apresentados preços, de acordo com o objeto deste Edital, unitários e 
totais correspondentes aos itens e ao valor global ofertado, sendo este último 

em algarismo e por extenso, de acordo com a ordem dos itens dispostos no 
Anexo I, em moeda corrente nacional (R$), com duas casas decimais depois da 
vírgula. Em caso de divergência entre os valores unitários e totais prevalecerão 

os primeiros, e os expressos em algarismos e por extenso, serão considerados 
este último; 

7.6. Declaração expressa na proposta de que os preços apresentados incluem 
todos os custos e despesas, tais como, e sem se limitar a: custos direitos e 
indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, produtos, serviços, 

encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucros e outros necessários ao 
cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos; 

7.7. Constar declaração de que iniciará os serviços objeto deste certame no 
prazo de até 05(cinco) dias, mediante o recebimento da Ordem de Serviço 
expedida pelo órgão; 

7.8. Constar oferta firme e precisa, sem alternativas de preços, ou qualquer 
outra condição que induza ao julgamento subjetivo de mais de um resultado; 
7.9. Quaisquer tributos, custos e despesas diretas ou indiretas omitidas da 

proposta ou incorretamente cotadas serão consideradas como inclusos nos 
preços, não sendo considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer 

título, devendo os objetos ser fornecidos ao Município sem ônus adicionais; 
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7.10. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte da 
licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos; 
7.11. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências do 

presente Edital e seus Anexos, sejam omissas ou apresentem irregularidades, 
ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.  

7.12. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não 
lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob 
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

7.13. A licitante que no ato da sessão impugnar ou aduzir erros ou 
impropriedades quanto ao objeto pertinente às propostas apresentadas pelas 
demais licitantes, no que concerne a sua composição ou qualquer outro fato 

que repute relevante, deverá apresentar os elementos necessários para provar 
as suas alegações. A não-comprovação, por parte da impugnante, dentro do 

prazo fixado pelo Pregoeiro, facultará a Administração à instauração de 
processo administrativo para apurar o retardamento do certame em face de 
alegações insubsistentes e impertinentes ao interesse do órgão. 

7.14. A Proposta de Preços terá de ser assinada por quem tenha capacidade de 
representar a empresa, ativa e passivamente, nos atos judiciais e 

extrajudiciais, ou por seu procurador com poderes para tanto. 
7.15. Serão desclassificadas: 

a) As propostas que não atendam às exigências do ato convocatório da 

licitação; 
b) Propostas com preços manifestamente inexequíveis, assim considerados 
aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de 

documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com 
os de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a 

execução do objeto do contrato; 
c) A proposta que não contemplar o preço de todos os itens constantes do 
lote. 

 
8. DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS: 
 

8.1. O Pregoeiro informará às participantes presentes quais licitantes 

apresentaram propostas de preços para fornecimento do Objeto, objeto da 
presente licitação, bem como informará os respectivos preços propostos. 
8.2. Será desclassificada a proposta que, para sua viabilização, necessite de 

vantagens ou subsídios que não estejam previamente autorizados em lei e à 
disposição de todas as concorrentes. 

8.3. Serão classificadas e proclamadas pelo Pregoeiro as licitantes que 
apresentarem as propostas de menor preço global e as demais cujas propostas 
estejam com preços superiores em até 10% (dez por cento) em relação à de 

menor preço, conforme disposto no inciso VIII, do Art. 4º da Lei no 
10.520/2002. 
8.4. Caso não haja, no mínimo, 03 (três) propostas de preços nas condições 

definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará e proclamará as 
melhores propostas subsequentes, até que haja no máximo 03 (três) licitantes 

classificadas, quaisquer que sejam os preços ofertados, conforme disposto no 
inciso IX, do Art. 4º da Lei no 10.520/2002. 
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8.5. Para as licitantes classificadas, conforme estabelecido no subitem 8.3 ou 
8.4 será dada oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e 
sucessivos e de valores decrescentes. 

8.6. O Pregoeiro convidará individualmente as licitantes classificadas, de forma 
sequencial, a apresentarem lances verbais, a partir da proposta classificada de 

maior preço e, as demais, em ordem decrescente de valor. 
8.7. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocada pelo 
Pregoeiro, implicará na exclusão da licitante da etapa de lances verbais e na 

manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito de 
ordenação das propostas. 
8.8. Para efeito de classificação, será considerada proposta final aquela cuja 

licitante não credencie, na forma do item 4 deste edital, representante para o 
ato de abertura do pregão.           

8.9. Caso não mais se realizem lances verbais, será encerrada a etapa 
competitiva e ordenadas as ofertas exclusivamente pelo critério de menor 
preço. 

8.10. Após a etapa de lances, sendo verificada a ocorrência de empate ficto, 
será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para 

as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos da Lei 
Complementar nº 123/2006. 
8.11. Entende-se por empate ficto aquelas situações em que as propostas 

apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais 
ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada. 
8.12. Para efeito do disposto no subitem 8.10, ocorrendo o empate ficto, 

proceder-se-á da seguinte forma: 
I - A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será 

convocada para, conforme sua conveniência, apresentar nova proposta de 
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, no prazo máximo 
de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão, 

situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 
II - Não ocorrendo a adjudicação da Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte, na forma do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes 

que porventura se enquadrem na hipótese do inciso anterior, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito; 

III - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte que se encontrem no intervalo estabelecido no 
subitem 8.11, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela 

que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
8.13. Na hipótese dos subitens 8.11 e 8.12, caso a Microempresa e/ou 

Empresa de Pequeno Porte não oferte lance, o objeto licitado será adjudicado 
em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 
8.14. O disposto no subitem 8.12 somente se aplicará quando a melhor oferta 

inicial não tiver sido apresentada por Microempresa ou Empresa de Pequeno 
Porte. 
8.15. O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor 

apresentados pela primeira classificada, conforme definido neste Edital e seus 
anexos, decidindo motivadamente a respeito. 
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8.16. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope 
contendo a documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado, 
para confirmação das suas condições de habilitação. 

8.17. A licitante que apresentar documentação de habilitação incompleta ou 
incorreta, certidões vencidas ou que não comprovem a regularidade a que se 

destinam, será declarada inabilitada, com ressalvas às Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte quanto à regularidade fiscal, na forma do art. 43, 
da Lei Complementar nº 123/2006.  

8.18. Constatado o atendimento pleno às exigências do Edital, será declarada a 
licitante vencedora, sendo-lhe adjudicado pelo Pregoeiro o objeto da presente 
licitação. 

8.19. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências da 
habilitação, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua 

aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na ordem de 
classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que 
atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela 

adjudicado o objeto do certame. 
8.20. O Pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante para que seja 

obtido o menor preço.  
8.21. Da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as 
ocorrências relevantes e que, ao final, deverá ser assinada pelo Pregoeiro, pela 

Equipe de Apoio e pelos representantes das licitantes presentes. 
8.22. Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos 
estabelecidos neste Edital e seus anexos, a proposta será desclassificada. 

8.23. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação 
impressa e na proposta específica, prevalecerão as da proposta. Em caso de 

divergência entre informações contidas nos documentos exigidos pelo Edital e 
em outros apresentados, porém não exigidos, prevalecerão as primeiras. 
8.24. No caso da licitante ser uma Microempresa ou uma Empresa de Pequeno 

Porte, se esta apresentar restrições na comprovação da regularidade fiscal, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da declaração da licitante 
vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 

Administração, para regularização da documentação, nos termos do §1º do 
Art.43, da LC 147/2014, com vista à contratação. 

 
9. DO ENVELOPE “B” – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO: 
 

9.1. É condição básica para a fase de habilitação, que a licitante apresente, em 
um envelope, cópias autenticadas, em cartório, dos documentos abaixo 

relacionados, com prazo vigente, em uma via ou se preferir autenticadas, nos 
termos do subitem 6.2.1, pelo Pregoeiro ou membros da Equipe de Apoio. 
9.2. A licitante deverá apresentar declaração de que não possui em seus 

quadros de pessoal empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, 
salvo na condição de aprendiz nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 

Constituição Federal de 1998 (Lei nº 9.854/99), de acordo com o modelo 
sugestão aduzido no Anexo III deste Instrumento. 
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9.3. A licitante deve declarar, sob as penalidades cabíveis, a inexistência de 
fato que possa impedir a sua habilitação neste certame, conforme modelo 
Anexo IV. 

9.4. Os demais documentos necessários à habilitação poderão ser 
apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por meio 

de cartório competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial, ou na 
forma do subitem 6.2.1, os quais se referem a: 

9.4.1. Habilitação Jurídica: 

a) Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor e suas alterações, 
ou consolidação, devidamente registrados, se tratando de sociedades 
comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos 

de eleição de seus administradores devidamente autenticados; 
b) Decreto de autorização, em se tratando de Empresa ou Sociedade 

Estrangeira em funcionamento no País, e Ato de Registro ou Autorização 
para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade 
assim o exigir (conforme o caso). 

9.4.2. Qualificação Técnica: 
a) Apresentação de pelo menos 01 um atestado fornecido por pessoa jurídica 

de direito público ou privado em nome da licitante, comprovando o 
fornecimento de Objeto compatível em quantidades com o objeto deste 
certame; 

a.1) O atestado de capacidade deverá estar assinado e reconhecido 
firma. 

b) Declaração do conhecimento de todas as informações acerca do presente 

Certame e que aceita todas as condições nele contidas para o fiel 
cumprimento das obrigações. 

9.4.3. Qualificação Econômico-Financeira: 
a) Certidão que comprove a inexistência de falência, recuperação judicial ou 
concordata, expedida pelo Distribuidor da Comarca sede da licitante. 

9.4.4. Regularidade Fiscal: 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; 
b) Prova de inscrição no Cadastro Estadual e/ou Municipal de 

Contribuintes, relativo à sede da licitante, pertinente ao seu ramo de 
atividade e compatível com o objeto contratual; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Secretaria da Receita 
Federal e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional); 
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal, da sede 

da licitante; 
e) Certificado de Regularidade junto ao Fundo de Garantia por de Tempo de 

Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos 
encargos sociais instituídos por lei; 
f) Certidão Negativa de Débito emitida pelo Instituto Nacional do Seguro 

Social (INSS). 
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do 
Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do 

Título VII A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei 
n.º 5.452, de 1º de maio de 1943". 

 
9.5. Disposições Gerais da Habilitação: 
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a) A empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no país deverá 
apresentar também o decreto de autorização ou o ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir; 
b) Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em 

substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos; 
c) Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou 
contrariar qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos o Pregoeiro 

considerará a licitante inabilitada; 
d) Documentos apresentados com a validade expirada acarretarão a 
inabilitação da licitante. 

 
10. DOS RECURSOS: 

 
10.1. Declarada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e 
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 

03 (três) dias para apresentação das razões do recurso, ficando as demais 
licitantes desde logo intimadas para apresentar as contra-razões, em igual 

número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, 
sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 
10.2. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a 

decadência do direito de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro à 
vencedora. 
10.3. Qualquer recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito 

suspensivo. 
10.4. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos 

insuscetíveis de aproveitamento. 
10.5. A petição poderá ser feita na própria sessão de recebimento e, se oral, 
será reduzida a termo em ata. 

10.6. Os autos do processo permanecerão com vistas franqueadas às 
interessadas na sala da Comissão Permanente de Licitação, no endereço acima 
nos dias úteis, no horário de 8:00 às 12:00 horas. Não serão reconhecidos os 

recursos interpostos, enviados por fax ou após terem vencidos os respectivos 
prazos legais. 

 
11. DA HOMOLOGAÇÃO E DO CONTRATO: 
 

11.1. Decididos os eventuais recursos administrativos interpostos e constatada 
a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente homologará o 

pregão. 
11.2. Homologado o resultado da licitação, o Município convocará a licitante 
vencedora para a assinatura do contrato que após cumpridos os requisitos de 

publicidade, terá efeito de compromisso de fornecimento nas condições 
estabelecidas no presente instrumento licitatório. 
11.3. A convocação de que trata o subitem anterior deverá ser atendida no 

prazo máximo de até 05 (cinco) dias, prorrogável apenas 01 (uma) única vez a 
critério da Administração, sob pena de decair o direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas no Art. 81 da Lei nº 8.666/93 e neste edital. 
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11.4. O contrato firmado com a(s) licitante(s) fornecedora(s) observará a 
minuta constante no Anexo VII, podendo ser alterada nos termos dos Arts. 57 
e 58 da Lei nº 8.666/93. 

11.5. Sempre que a licitante vencedora não atender à convocação, nos termos 
definidos no subitem 11.2, é facultado ao Município, dentro do prazo e 

condições estabelecidos, convocar remanescentes, na ordem de classificação, 
para fazê-lo em igual prazo, ou revogar o item específico ou o Registro de 
Preços. 

11.6. Ao assinar o Contrato a Adjudicatária obriga-se a fornecer os bens a ela 
adjudicados, conforme especificações e condições contidas neste edital, em 
seus anexos e também na proposta apresentada, prevalecendo, no caso de 

divergência, as condições mais favoráveis à Administração. 
11.7. O contrato terá sua vigência 12 (doze) meses, podendo ser prorrogada 

por igual período, conforme dispõe a Lei 8.666/92. 
 

12. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA: 

12.1 – São obrigações da Contratante: 

12.1.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Projeto 

básico e no Contrato; 
12.1.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens 

recebidos provisoriamente com as especificações constantes no edital, para 
fins de aceitação e recebimento definitivo; 
12.1.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 

irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, 
reparado ou corrigido; 

12.1.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da 
Contratada, através de comissão/servidor especialmente designado; 
12.1.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao 

fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos em contrato; 
12.1.6. A Contratante não responderá por quaisquer compromissos 
assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução 

do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a 
terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, 

prepostos ou subordinados. 
 

12.2. São obrigações da Contratada 
 

12.2.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no 
contrato, e na sua proposta, assumindo seus os riscos e as despesas 
decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda: 

12.2.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de 
acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor 

(Lei nº 8.078, de 1990); 
12.2.3. Os serviços serão conferidos e, se verificadas irregularidades, serão comunicadas à 
empresa contratada, prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para sanar 

os problemas;; 
12.2.4. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação; 
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12.2.5. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento de 
(MATERIAIS OU SERVIÇOS) sem prévia e expressa anuência do MUNICÍPIO. 
12.2.6. Os serviços serão conferidos e, se verificadas irregularidades, serão 

comunicadas à empresa contratada no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 
horas para sanar os problemas; 

12.2.7. Responder por quaisquer danos causados diretamente ou 
indiretamente ao MUNICÍPIO, ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou 
dolo, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, mesmo que não 

haja fiscalização ou o acompanhamento do MUNÍCIPIO. 
12.2.8. Disponibilizar funcionário, no mínimo, 1 (um) funcionário 
credenciado, com formação em Ciências Contábeis, devidamente registrado 

no CRC, que acompanhará a execução dos serviços nas Entidades, devendo 
cumprir uma carga horária mínima de 25 (vinte e cinco) horas semanais no 

Município, prestando todo o suporte técnico relativo à correta utilização do 
sistemas nos aspectos contábeis, orçamentários, financeiros e de gestão 
pública, com o fim de se evitar a inserção de dados incorretos, a geração de 

relatórios inconsistentes, bem como o envio de dados oficiais sem as devidas 
análises prévias para o Item I, e para o Item II enviar profissional qualificado 

devidamente credenciado quando solicitado pela administração. 
12.2.9. Os custos com os deslocamentos, alimentação e hospedagem dos 
técnicos para manutenção e execução dos serviços serão de responsabilidade 

da empresa contratada. 
 

13. DA ENTREGA DO OBJETO: 
 

13.1. O Objeto desta licitação deverá ser fornecido na Secretaria de Municipal 

de Administração mediante Ordem de Serviço expedida pela Administração 
Municipal. 
13.2. O fornecimento do objeto se fará durante o horário de funcionamento 

desta Administração. 
13.3. O prazo para instalação do objeto será de 05 (cinco) dias contados a 

partir do recebimento da Ordem de Serviço. 
13.3.1. Se a licitante vencedora recusar-se injustificadamente a fornecer os 
objetos no prazo estabelecido, será convocada outra licitante, observada a 

ordem de classificação, sujeitando-se a licitante desistente às penalidades 
previstas neste Edital, sem prejuízo da aplicação de outras cabíveis. 

13.4. O ato do fornecimento dos objetos licitados, não importa em sua 

aceitação. A critério da Administração será submetido a sua verificação, 
cabendo a fornecedora, a substituição dentro de 24 (vinte e quatro) horas, do 

objeto que vier a ser recusado por não se enquadrar nas especificações 
estipuladas, no Termo de Referência anexo I.  
 

14. DA GARANTIA DO OBJETO: 
 

14.1. A licitante responderá solidariamente pelos vícios de qualidade que 

tornem o Objeto impróprio ou inadequado a seu uso, podendo o Município 
exigir a substituição das partes viciadas. 

14.1.1. Não sendo o vício sanado no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 

horas, poderá o Município exigir, alternativamente e à sua escolha: 
I - a substituição do objeto por outro da mesma espécie, em perfeitas 

condições de uso; 
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II - a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem 
prejuízo de eventuais perdas e danos; 
III - o abatimento proporcional do preço. 

 

15. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 
 

15.1. O pagamento à licitante vencedora será efetuado em até 30 (dias) a partir 
da entrada da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada por quem de direito. 

15.2. O pagamento fica condicionado à comprovação de que a licitante 
vencedora encontra-se em regular situação fiscal para com a Seguridade 

Social. 
15.3. Nenhum pagamento será feito sem que a licitante vencedora tenha 
recolhido o valor de multa eventualmente aplicada. 

15.4. Havendo erro na fatura/nota fiscal, ou outra circunstância que 
desaprove a liquidação, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado, até 
que a adjudicatária tome as medidas saneadoras necessárias. 

15.5. O pagamento poderá ser efetuado mediante depósito bancário na conta 
corrente da licitante vencedora, indicada na proposta de preços, devendo para 

isto ficar explicitado o nome do Banco, Agência, localidade e número da conta 
corrente em que deverá ser efetuado o crédito. 
 

16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
 

16.1. A licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se 

de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o 
direito prévio de citação e de ampla defesa, ficará impedida de licitar e 

contratar com a Administração, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, enquanto, 
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

16.2. Quando a Adjudicatária não apresentar situação regular no ato da 
entrega da Ordem de Fornecimento ou da assinatura do Contrato, será 
convocada outra licitante, observada a ordem de classificação, para celebrar 

com a Administração, e assim sucessivamente. 
16.3. Se a Adjudicatária recusar-se, injustificadamente, a assinar o Contrato 

ou a receber a Ordem de Fornecimento, será aplicada multa de 10% (dez por 
cento) do valor global de sua proposta em favor do Município, sem prejuízo da 
aplicação de outras sanções cabíveis. 

16.4. A Adjudicatária ficará sujeita, ainda, às seguintes penalidades pela 
inexecução total ou parcial do Contrato: 

I - advertência; 

II - multa de 2% (dois por cento) do valor total do contrato por infração a 
qualquer cláusula ou condição estabelecida será aplicada em dobro na 

reincidência. 
III - suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 
contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 
Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da 

punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o 
contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior. 
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16.5. No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao 
contraditório e à ampla defesa. 
16.6. Se o valor da multa não for pago, será cobrado administrativamente, 

podendo, ainda, ser inscrito na Dívida Ativa do Município e cobrado 
judicialmente. 

16.7. O valor da(s) multa(s) aplicada(s) deverá(ão) ser recolhida(s) em qualquer 
agência integrante da Rede Arrecadadora de Receitas do Município, por meio 
de Documento de Arrecadação de Receitas, a ser preenchido de acordo com 

instruções fornecidas pela Contratante. 
16.8. As sanções previstas no subitem 16.1 deste edital poderão ser aplicadas 
juntamente com a do inciso II do subitem 16.4, facultada a defesa prévia da 

interessada no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias úteis. 
16.9. As penalidades serão registradas no Cadastro Municipal de 

Fornecedores. 
 

17. DO CANCELAMENTO DO CONTRATO: 
 

17.1. O Contrato poderá ser cancelada pelos motivos elencados nos artigos 77 

e 78 e das formas previstas no artigo 79, da Lei no 8.666/93. 
 

18. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 
 

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

propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou 
impugnar o ato convocatório deste Pregão, através de petições protocoladas, 

encaminhadas ao Pregoeiro, na sala da Comissão Permanente de Licitação, no 
endereço expresso no preâmbulo deste Edital. Caberá o Pregoeiro decidir sobre 
a petição no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas. 

18.2. Acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data 
para a realização do certame, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração 
não afetar a formulação das propostas. 
 

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 
 

19.1. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela 

apresentação de documentação referente ao presente Edital. 
19.2. A apresentação de proposta implicará na plena aceitação por parte da 
licitante das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos. 

19.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia de 
início e inclui-se o dia do vencimento, observando-se que só se iniciam e 

vencem prazos em dia de expediente na Administração. 
19.4. O Prefeito poderá revogar a presente licitação por razões de interesse 
público, derivados de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 

suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício 
ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado. 
19.5. É facultado ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da 

licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a 
instrução do processo. 

19.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no 
afastamento da licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua 
qualificação e a exata compreensão da sua proposta durante a realização da 

sessão pública de pregão. 
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19.7. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em 
favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não 
comprometam o interesse da Administração e a segurança da contratação. 

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

19.9. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o 
recebimento das propostas de preços e documentos de habilitação, este prazo 
será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a 

formulação das propostas. 
19.10. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente edital, 
será competente o juízo da Comarca deste Município. 

19.11. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente 
licitação, ficará esta transferida para o primeiro dia útil subsequente, no 

mesmo local e horário anteriormente estabelecidos. 
19.12. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao presente certame licitatório 
deverão ser enviados por escrito ao Pregoeiro em até 3 (três) dias anteriores à 

data fixada para abertura da sessão pública, para o endereço constante no 
preâmbulo deste edital. 

19.13. Cópias do edital e seus anexos serão fornecidas, gratuitamente, 
mediante recibo, nos horários de 8:00 às 12:00 horas, no endereço referido no 
item anterior. 

19.14. Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro.  
19.15. Fazem parte integrante deste Edital: 
 

 a) Anexo I - Especificações e Quantitativos dos Objetos; 
 b) Anexo II – Modelo de Apresentação de Propostas de Preços; 

c) Anexo III – Modelo de Declaração em Relação ao Trabalho de Menores; 
 d) Anexo IV – Modelo de Declaração de Inexistência de Fatos Impeditivos; 

e)Anexo V – Modelo de Declaração de Enquadramento como 

Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte; 
 f) Anexo VI – Minuta do Contrato; 

g) Anexo VII – Modelo de Declaração de Elaboração Independente de 

Proposta; 
f) Anexo VIII – Modelo de Declaração de Cumprimento do Edital. 

 
 

Viçosa /AL, 07 de agosto de 2017. 

 
_____________________________________ 

José Lira da Silva 
Pregoeiro
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2017 
 

ANEXO I 

 
TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. DO OBJETO 

1.1.O presente Termo de Referência tem por escopo descrever as condições gerais de atendimento, a fim 

de permitir a Contratação de empresa especializada para a execução dos serviços, visando à SOLUÇÃO 

INTEGRADA DE CESSÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA, para os 

setores de CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO e TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, 

CONTROLE PATRIMONIAL, CONTROLE DE ALMOXARIFADO, PROTOCOLO e SISTEMA DE 

SOFTWARE DE FISCALIZAÇÃO DE ISSQN NAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS (BANCOS 

COMERCIAIS), conforme especificações deste termo, em face da necessidade do município. 

1.2. Os serviços contemplam o fornecimento de licenças de software de uso permanente e serviços 

técnicos especializados para implantação da referida solução, treinamento, repasse de conhecimento, 

garantia e suporte técnico por 12 (doze) meses. 

1.3. Os sistemas devem estar aptos para utilização em qualquer Órgão, Fundo, Autarquia ou qualquer 

outra Entidade pública municipal, de formas que, em qualquer uma delas em que os sistemas estejam 

licenciados, possa haver a integração da execução orçamentária e financeira para efeitos de prestação de 

contas consolidada, em obediência ao inciso III, §1º, art. 48, da Lei Complementar 101/2000. 

2. DOS SERVIÇOS 
2.1. O Sistema proposto deverá atender a todos os itens exigidos neste edital, não sendo aceitas 

propostas parciais ou sistema que não atenda a todas as áreas constantes do objeto do presente edital; 

2.2 O Sistema proposto deverá utilizar Banco de Dados relacional ao volume de dados disponível sem 

limite do aumento de informações. Não poderá representar custos individualizados ou mascarados dentro 

da proposta para o município. Deverá ser disponibilizada versão para instalação em todos os 

equipamentos que forem necessários sem necessidade de compra de Licenças de Uso ou qualquer outro 

tipo de direito sobre Software; 

2.3. O banco de dados utilizado pelos sistemas será instalado nos computadores servidores do Município, 

devendo o banco de dados ser compatível com o sistema Operacional Windows e Linux. O custo de 

aquisição, manutenção e atualização do banco de dados será por conta do licitante, não gerando nenhum 

ônus para o Município; 

2.4. O Sistema deverá estar desenvolvido em ambiente de total compatibilidade e integração com o 

ambiente gráfico Microsoft Windows, com operação via mouse.  

2.5. O sistema deverá prover controle de acesso às funções do aplicativo através do uso de senhas 

individuais por usuário. Permitir a atribuição por usuário de permissão exclusiva para gravar, consultar ou 

excluir dados; 

2.6. A Linguagem de Programação deverá ser a mesma para todos os sistemas ofertados.  
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2.7. Em casos de atualização/renovação de versão dos sistemas, ou adequações exigidas pelo Município 

estas deverão ser disponibilizadas sem quaisquer ônus ao Município, a fim de que se tenha em 

funcionamento sempre a versão atual e compatíveis com a realidade local. 

2.8. Dispor de ferramentas de consulta onde seja possível criar consultas através da escolha de campos e 

tabelas de forma visual, com a geração automática do script de consulta SQL. 

2.9. Possibilitar a criação de consulta aos dados das tabelas de auditoria em linguagem SQL com o uso de 

todos os comandos compatíveis com ela e com o banco de dados. 

2.10. A solução deverá permitir a emissão de relatório ou gráfico referente aos acessos ao sistema, 

demonstrando os usuários que efetuaram login, data e hora de entrada e saída. 

2.11. Permitir reconstrução do banco de dados, possibilitando minimizar o tamanho do banco de dados, 

em função das transações que já foram excluídas e continuam ocupando espaço. 

2.12. Permitir realizar backup do banco de dados, com as seguintes funcionalidades: 

a) Permitir configurar a periodicidade e os usuários que receberão avisos sobre a necessidade de backup 

do banco de dados; 

b) Permitir configurar os usuários que poderão executar o backup do banco de dados; 

c) Permitir agendamento do backup;  

d) Permitir efetuar a compactação e descompactação do backup realizado para fins de armazenamento, 

inclusive quando disparado pelo agendamento; 

e) Permitir efetuar o backup da base de dados enquanto os usuários estão trabalhando nos sistemas; 

f) Possibilitar o backup incremental (somente das alterações executadas); 

g) Possuir relatório de backups efetuados; 

h)  Permitir enviar as informações previamente processadas por e-mail, que podem ser no formato TXT ou 

HTML; 

i) Permitir configurar hipóteses de “Auditoria”, que deverão disparar um e-mail automaticamente, sem 

intervenção ou possibilidade de ingerência do usuário, ao gestor ou controlador responsável. Por exemplo: 

criar uma consulta para o sistema da contabilidade onde será enviado um e-mail ao Prefeito caso o limite 

de gastos com o pessoal seja ultrapassado; 

j) Permitir que o usuário crie diversas consultas e agrupe todas em uma única lista de execução do próprio 

aplicativo, possibilitando ainda que a execução de um script seja agendada através do agendador de 

tarefas do Windows. 

2.13. Deverá ser fornecido treinamento que satisfaça aos usuários com relação a sua capacitação e 

utilização dos sistemas, a fim de que cada usuário possa operar de forma independente em sua área. Os 

custos referentes a estes treinamentos deverão estar inclusos na proposta comercial. 

2.14. A empresa ofertante deverá disponibilizar de suporte técnico aos usuários, via telefone, via acesso 

remoto e diretamente na Prefeitura Municipal, para auxiliar em eventuais dificuldades operacionais, sem 

custo adicional à Prefeitura. 
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2.15. O telessuporte deverá ter sede dentro do Estado de Alagoas, para que não se torne oneroso ao 

Município, com custos telefônicos elevados; 

2.16. Deverá ser utilizado também ferramentas de suporte via acesso remoto aos computadores do 

Município, que possibilitem a resolução imediata de eventuais problemas; 

2.17. A empresa ofertante deverá realizar obrigatoriamente no mínimo 25 (vinte e cinco) horas semanais 

de suporte na Prefeitura Municipal, independentemente de chamadas, com suporte em todas as áreas. 

2.18. Os sistemas licitados serão obrigatoriamente implantados e entrarão em imediata execução nos 

Órgãos da Administração Direta, no Fundo Municipal de Saúde, Fundo Municipal de Educação e no Fundo 

Municipal de Assistência Social, sendo facultativo para as Autarquias enquanto não for editada a 

regulamentação municipal ou dos órgãos de Controle, que preveja a obrigatoriedade de integração total do 

Poder Executivo municipal a um único sistema, quando então passará a ser obrigatória a utilização do 

mesmo pacote de sistemas integrados constantes do presente Termo de Referência. 

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

3.1.1.  DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA: 

• O sistema deverá atender todos os procedimentos contábeis de acordo com a Lei Federal 
nº.4.320/1964 e Normas do STN, TCE-AL e Legislação Municipal, Estadual e Federal correlata. 

• Os lançamentos contábeis deverão estar de acordo com as normas contábeis. 

• O sistema contábil deverá atender a contabilização por unidade gestora, permitindo assim ter 
várias unidades, órgãos e entidades gestoras integradas, de formas que possam ser emitidos 
relatórios por Entidade ou Consolidado, em TEMPO REAL, entre as Entidades que utilizarem o 
mesmo Sistema, sem a necessidade de qualquer procedimento de incorporação de dados. 

• Controle financeiro por vínculo. 

• Execução orçamentária deverá permitir o controle dos vínculos, com dispositivo informando a 
disponibilidade financeira no momento da realização do empenho. 

• Possibilitar o gerenciamento dos Créditos adicionais, especiais, remanejamento e transposição de 
recursos orçamentários. 

• Permitir a execução orçamentária a nível de sub-elemento com classificação deste no momento 
da realização do empenho 

• Atender as informações do SICAP-AL 

• Geração de arquivos para a DIRF-SRF 

• Geração dos relatórios da Lei de Responsabilidade Fiscal; 

• Geração dos relatórios para publicação das contas públicas; 

• Possibilitar reserva de dotação orçamentária; 

• Controle das receitas e despesas extra-orçamentárias; 

• Utilização do plano de contas básico do sistema de planejamento; 

• Possibilitar o encerramento automático do exercício realizando os devidos lançamentos contábeis 
automaticamente, e transferência dos saldos contábeis, inscrição em restos a pagar dos 
empenhos do exercício com saldo a pagar; 

• Controle de acesso dos usuários através de senhas individualizadas, controle de acesso, 
permissão de uso por nível. 

• Emissão dos Balanços e anexos da lei 4.320/64; 

• Emissão de Comparativo da receita; 

• Emissão de comparativo da despesa; 

• Emissão de balancete de verificação; 
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• Emissão dos razões da receita e despesa; 

• Emissão de relatórios diversos, exigidos pela STN, pelo TCE/AL, TCU, CGU ou Gerenciais 
solicitados pela Administração. 

 

3.1.2. SISTEMA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO 

• Acesso ao sistema através de usuário e senhas individuais, com níveis de acesso para cada 
usuário; 

• Estruturação do plano de contas básico, servindo como parâmetro para a elaboração do plano de 
contas da receita, despesa e contábil; 

• Elaboração da previsão da receita e fixação da despesa do PPA/LDO e LOA 

• Acompanhamento e avaliação da execução orçamentária, através de demonstrativos; 

• Integração com o sistema de Contabilidade Pública; 

• Emissão dos Demonstrativos e Anexos do PPA/LDO e LOA; 

• Possibilidade de importação da LOA do exercício anterior; 

• Controle da dotação orçamentária por fonte de recursos; 

• Elaboração dos projetos de lei de alteração do PPA/LDO e LOA; 

• Possibilidade de elaboração do PPA/LDO e LOA para várias unidades gestoras; 

• Elaboração do PPA com previsão da receita e despesa para vários exercícios; 

• Elaboração do PPA/LDO e LOA, com avaliação da receita dos 03 (três) exercícios anteriores ao 
da elaboração; 

• Estruturação do PPA em programas e ações, contendo diagnóstico e diretriz de cada programa, e 
os objetivos de cada ação; 

• Emissão de relatórios de acordo com a Lei nº 4.320/64; 

• Emissão de relatórios de metas físicas e fiscais; 

• Emissão de relatório da programação financeira da receita; 

• Emissão de relatório da programação financeira da despesa. 
 

3.1.3 SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA 

• Informações publicadas automaticamente, sem qualquer mão de obra adicional para o servidor 
público; 

• Garantia de Legitimidade nas Publicações; 

• Opção de agendar horários e quantidade de atualizações diárias no website. 

• O sistema deverá ainda, oferecer acesso simultâneo de no mínimo dois usuários, integrar as 
incorporações dos fundos e das autarquias automaticamente com a Prefeitura. 

 

3.1.4 SISTEMA DE CONTROLE PATRIMONIAL 

• O Sistema deverá permitir o controle e a manutenção de todos os dados relativos aos bens 
móveis e imóveis que compõem o Patrimônio do Órgão Público, permitindo de maneira ágil e 
rápida, o cadastramento, a classificação, a movimentação, baixa, a localização e o inventário de 
tais bens.  

• O Sistema deverá permitir o cadastramento de todos os bens móveis e imóveis do órgão, 
possibilitar a identificação dos bens recebidos em doação, em comodato, permuta e outras 
incorporações;  

• O Sistema deverá permitir, o controle de transferência de bens entre os diversos órgãos da 
Prefeitura assim como os seus responsáveis;  
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• Permitir cadastrar contas do tipo Crédito/Débito e classifica-las por bens móveis e imóveis.  

• No cadastro de bens, mostrar a situação do bem (ativo, baixado, etc.) além do estado de 
conservação (bom, ótimo, regular).  

• Permitir cadastro de conversão de moedas, para cadastrar bens adquiridos em outras épocas 
convertendo automaticamente para o valor atual ao cadastrar o bem.  

• Permitir no cadastro de bens informar o processo licitatório/ano o qual o bem foi adquirido.  

• No cadastro de bens, mostrar o valor de aquisição do bem, o total de valorizações e depreciações 
do bem mostrando também o valor atual do bem.  

• O Sistema deverá permitir a reavaliação (Valorizações/Depreciações) dos bens em geral e 
individualmente;  

• Permitir o estorno das correções.  

• Bloquear por parâmetros alterações do valor original do bem no cadastro de bens. 

• Bloquear alterar Unidade administrativa, Responsável pelo Bem, e Centro de custo pertencente ao 
bem no cadastro de bens, por meio de parâmetros.  

• Controlar o desuso dos bens emitindo um relatório que demonstre o bem, o seu último valor, conta 
ao qual ele pertence, o responsável pelo bem, número patrimonial e a data de aquisição.  

• Controlar as baixas dos bens possibilitando efetuar baixas múltiplas por contas, centros de custos, 
bens, unidade administrativa.  

• Controlar o envio do bem para manutenção possibilitando gerar transferências para outro centro 
de custo após a volta do mesmo da manutenção com confirmação.  

• Relação de bens visualizando a data de aquisição, fornecedor, conta, valor, responsável e número 
patrimonial, possibilitando também a emissão dos bens em desuso, cedidos, cedidos em 
comodato.  

• Emitir o termo de responsabilidade por responsável, ou coletivo;  

• Relação de baixas por conta, unidade administrativa ou por centro de custo;  

• Relação das transferências por bem possibilitando emitir o relatório por seleção de bem e por 
centro de custo;  

• Relação de Bens em inventário, termo de abertura e encerramento do inventário;  

• Relação de conformidade ao inventário por responsável, por centro de custo;  

• Emissão de etiquetas. 

 

3.1.5 SISTEMA DE CONTROLE DE ALMOXARIFADO 

• O Sistema deverá permitir o controle e a manutenção de todos os dados relativos aos materiais 
que compõem o Almoxarifado do Órgão Público, permitindo de maneira ágil e rápida, o 
cadastramento, a classificação, a movimentação, baixa, a localização e o inventário do estoque de 
almoxarifado consolidado ou por Unidade/Entidade/Órgão, conforme a disposição cadastral. 

• O Sistema deverá permitir o cadastramento de todos os tipos de materiais constantes em 
almoxarifado ou que venham a ser adquiridos pelos órgãos, possibilitar a identificação dos bens 
recebidos em doação, em comodato, permuta e outras incorporações;  

• O Sistema deverá permitir, o controle de entradas, saídas, remessas, localização, quantidades, 
prazos de validade, limites para novas aquisições, baixas por perdas, entradas por doações, ou 
quaisquer outras situações de acréscimos ou decréscimos dos estoques quantitativos, qualitativos 
ou monetários entre os diversos órgãos da Prefeitura, assim como os seus responsáveis por sua 
movimentação; 

• Permitir cadastro de conversão de moedas, para cadastrar materiais adquiridos em outras épocas 
convertendo automaticamente para o valor atual ao cadastrar o material. 
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• Permitir no cadastro de materiais informar o processo licitatório/ano o qual o bem foi adquirido.  

• No cadastro de materiais, mostrar o valor de aquisição e o seu controle de custo de aquisição. 

• O Sistema deverá permitir a reavaliação (Valorizações/Depreciações) dos bens em geral e 
individualmente;  

• Permitir o estorno das correções.  

• Bloquear por parâmetros alterações do valor original dos materiais adquiridos. 

• Bloquear alterar Unidade administrativa, Responsável pelo Estoque e Centro de custo pertencente 
ao material no cadastro de materiais em estoque, por meio de parâmetros.  

• Controlar o fluxo de aquisições, uso e estoque dos diversos materiais em Estoque.  

• Controlar as baixas dos materiais possibilitando efetuar baixas múltiplas por contas, centros de 
custos, bens, unidade administrativa.  

• Controlar as requisições de materiais pelas diversas Unidades ou Entidades integrantes do 
Almoxarifado central ou setorial.  

• Relação de materiais em estoque visualizando a data de aquisição, fornecedor, conta, valor e 
quantidade em estoque e responsável, possibilitando também a emissão do inventário diário, 
mensal ou anual, bem como por período definido pelo usuário. 

• Emitir o termo de responsabilidade por responsável, ou coletivo;  

• Relação de baixas/saídas por conta, unidade administrativa ou por centro de custo;  

• Relação das transferências, possibilitando emitir o relatório por seleção de material e por centro de 
custo;  

• Relação de inventário inicial e final, com termo de abertura e encerramento do inventário;  

• Relação de conformidade ao inventário por responsável, por centro de custo;  

• Emissão de relatórios gerenciais. 

 

3.1.6 SISTEMA DE PROTOCOLO 

• O Sistema de controle de Protocolo tem como objetivo o acompanhamento de todos os processos 
em andamento, fornecendo informações rápidas e confiáveis a respeito de todo o documento em 
trâmite, até o seu encerramento.  

• Permitir a consulta de processos através do código e ano, nome do requerente ou CPF / CNPJ, 

solicitação, unidades de entrada e unidade atual. Permitir, após feita a consulta, a visualização do 

roteiro (unidades) por onde tramitou o processo, os documentos utilizados na sua protocolização e 

as taxas cobradas no momento da abertura do processo. 

• Permitir o cadastramento do roteiro de cada processo por solicitação, informando a previsão de 
permanência em cada unidade, definindo ainda o grau de prioridade da solicitação e o valor da 
taxa a ser cobrada em cada solicitação.  

• Possibilitar a formatação de documentos para emissão de requerimentos e pareceres 
personalizados para cada assunto.  

• Permitir efetuar a tramitação de um processo para uma unidade do roteiro planejado ou para outra 
unidade distinta.  

• Permitir registrar os pareceres sobre os trâmites dos processos, informar seu histórico, 
possibilitando definir quais usuários poderão visualizar os pareceres.  

• Exibir as unidades, os usuários e as datas de movimentação do processo em trâmite.  

• Permitir que cada departamento atualize ou consulte os processos sob sua responsabilidade, 
possuindo uma numeração única e com uma nova numeração a cada exercício.  

• Possibilitar o ajuntamento de processos por apensação ou anexação.  
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• Possibilitar a digitalização de documentos solicitados no cadastramento do processo e também os 
documentos anexados ao processo.  

• Permitir a emissão de taxas (DAM) com código de barras para os processos que necessitam do 
pagamento de taxas.  

• Emissão do comprovante de protocolização do processo.  

• Possibilitar a baixa dos pagamentos das taxas (DAM) através de baixa automática com o arquivo 
bancário ou pela baixa manual (por processo ou por solicitação).  

• Possibilitar a consulta de processos selecionando: número ou ano, requerente, solicitação, 
unidades de entrada e unidades de destino.  

• Possibilitar a criação de fórmulas de validação para serem utilizadas nos cadastros de requerentes 
e processos.  

• Possuir relatórios Gerenciais para acompanhamento dos processos e demonstrando: processos 
conforme status, processos em tramitação, processos ajuntados, processos arquivados e 
encerrados.  

• Possibilitar o registro de movimentações externas (entidades externas) para o processo.  

• Possuir gráficos que auxiliam na análise e no desempenho das unidades conforme suas 
movimentações.  

• Possibilitar que o processo, após seu andamento, seja distribuído automaticamente aos usuários 
da unidade de destino.  

• Possibilitar o envio de mensagens via correio eletrônico (e-mail) no momento do andamento dos 
processos.  

• Possibilitar a movimentação de processos entre usuários da mesma unidade.  

• Possibilitar a transferência de processos encerrados e arquivados entre unidades distintas.  

• Possibilitar a exclusão dos andamentos existentes para o processo.  

• Definir quais as unidades permitem a entrada de processos.  

• Possibilitar a reabertura de processos encerrados e arquivados. 

 

3.2. ISSQN das Instituições Financeiras Regidas pelo Banco Central do Brasil 

 

• Fornecimento de subsistema que permita inovar a administração tributária no tocante à fiscalização 

das instituições financeiras instaladas no Município de Viçosa/AL, possibilitando maior rapidez e 

flexibilidade na informação através da normatização de declarações eletrônicas que deverão ser 

enviadas pelos bancos comerciais através da Internet. O sistema deve reconhecer o plano de contas 

financeiro COSIF, adotado pelo Banco Central do Brasil, e permitir o confronto entre este plano de 

contas e a Lista de Serviços prevista na legislação municipal (em respeito à LC 116/03). 

• Sua principal função deve ser substituir os procedimentos manuais de declaração e emissão de guias 

para o recolhimento do ISSQN, tanto próprio (serviços prestados pelas instituições financeiras) quanto 

de terceiros (serviços tomados pelas instituições financeiras, sobre os quais deve haver a retenção do 

imposto devido), através de um sistema integrado de gestão que proporcione facilidade, agilidade, 

segurança e comodidade nas declarações do ISSQN. 
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• O subsistema deve permitir o envio das declarações via internet, gerando protocolo de envio, bem 

como gerar as guias necessárias ao pagamento do tributo (próprio e retido) e permitir a retificação de 

declarações. 

• A ferramenta deverá ser executada totalmente em ambiente WEB, de forma que não seja necessária 

qualquer instalação local, seja nos servidores/computadores da Prefeitura, seja nos 

servidores/computadores das Agências Bancárias. O subsistema deve estar hospedado em servidores 

compatíveis com sua estrutura, de forma a permitir máxima estabilidade em seu funcionamento.  

• O tráfego das informações deve ser absolutamente seguro, sendo indispensável à certificação de 

segurança do sistema por entidade certificadora amplamente reconhecida. O acesso ao sistema deve 

ser controlado, permitido apenas aos servidores municipais e funcionários bancários devidamente 

credenciados, mediante senha pessoal e intransferível. 

• A ferramenta deve contemplar dois módulos distintos: 

- O primeiro destinado às Agências Bancárias, através do qual os funcionários credenciados preencherão 

manualmente ou farão a importação eletrônica, mensalmente, dos dados relativos às contas sobre as 

quais pode incidir o ISSQN Próprio e o ISSQN Retido na Fonte de seus prestadores de serviços, nos 

termos da LC 116/03.  Além de importar, semestralmente, o próprio Balanço COSIF enviado ao Banco 

Central do Brasil;  

- O segundo destinado à Prefeitura, através do qual os servidores credenciados poderão promover 

cruzamentos de dados (em especial entre as declarações mensais e o COSIF semestral enviado ao Banco 

Central) e a emissão de relatórios que comprovem ou apresentem indícios suficientes a fundamentar a 

abertura de processos pelo Fisco Municipal. 

3.2.1. Requisitos Técnicos Mínimos 

 

• Ambiente de Processamento: WEB (o subsistema não deve necessitar ser instalado nos servidores 

e/ou computadores da Prefeitura e das instituições financeiras, devendo poder ser acessado de 

qualquer ponto com acesso à internet pelas pessoas devidamente credenciadas/habilitadas); 

• Certificado de Segurança: o Subsistema deve possuir Certificado de Segurança fornecido por entidade 

certificadora amplamente reconhecida; 

• Módulos: devem haver dois módulos, sendo um acessado pelos servidores municipais e outro 

acessado por funcionários das instituições financeiras; 

• Acesso ao Subsistema: deve ser restrito e controlado, podendo ser acessado unicamente por pessoas 

previamente credenciadas e habilitadas, com possibilidade de emissão de relatórios de acesso 

individualizados; 
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• Cruzamentos: deve estar apto a realizar confronto entre o Plano de Contas COSIF (controlado pelo 

Banco Central do Brasil) e a Lista de Serviços prevista na Legislação Municipal (conforme a Lei 

Complementar nº 116/2003); 

• Abrangência: deve permitir a fiscalização tanto dos serviços próprios prestados pelas instituições 

financeiras quanto dos serviços tomados de terceiros por estas instituições. 

 

3.2.2. Funcionalidades adicionais 

 

• Emitir relatórios diversos e permitir a geração de relatórios customizáveis;  

• Emitir de forma automatizada o documento necessário ao pagamento do imposto devido pelas 

instituições financeiras no formato definido pela FEBRABAN, em ambos os módulos (documento 

emitido pela própria instituição financeira, a partir dos dados por ela declarados ou o documento 

emitido pelo Fiscal Municipal, a partir da constatação de que o recolhimento da instituição foi incorreto); 

• Registrar os dados referentes às Notas Fiscais emitidas pelos eventuais prestadores de serviço 

(terceiros), para análise do ISSQN a ser retido; 

• Promover análise crítica automatizada das declarações mensais prestadas pelas instituições 

financeiras, inclusive confrontando-as com as informações enviadas semestralmente ao Banco Central 

do Brasil. 

 

4. FORMA E PRAZOS PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
4.1 O prazo para instalação dos sistemas será de 05 (cinco) dias, a partir da assinatura do contrato e 
emissão da Ordem de Serviço  
4.2. O contrato terá sua execução e vigência de 12 (doze) meses contados a partir da assinatura do 
contrato 
4.3 Local: A empresa vencedora deverá prestar o serviço mencionado no local estabelecido pela Entidade 
requisitante. 
 

5. RESPONSABILIDADE DAS PARTES: 

12.2. O MUNICÍPIO obriga-se a: 

12.2.8. Promover através de seu representante o acompanhamento e a fiscalização do fornecimento, sob 

os aspectos quantitativos, anotando em registro próprios falhas detectadas e comunicando à 

empresa as ocorrências de qualquer fato que, a seu critério, exijam medidas por parte daquela; 

12.2.9. Efetuar o pagamento à empresa, de acordo com a forma e prazo estabelecidos; 

 

12.3. A CONTRATADA obriga-se a: 
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12.3.8. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o fornecimento de (MATERIAIS OU SERVIÇOS) 

sem prévia e expressa anuência do MUNICÍPIO. 

12.3.9. Prestação de serviços, rigorosamente de conformidade com todas as condições e prazos 

estipulados; 

12.3.10. Os serviços serão conferidos e, se verificadas irregularidades, serão comunicadas à empresa 

contratada, prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas para sanar os problemas; 

12.3.11. Responder por quaisquer danos causados diretamente ou indiretamente ao MUNICÍPIO, ou a 

terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade, 

mesmo que não haja fiscalização ou o acompanhamento do MUNÍCIPIO. 

12.3.12. Disponibilizar funcionário, no mínimo, 1 (um) funcionário credenciado, com formação em Ciências 

Contábeis, devidamente registrado no CRC, que acompanhará a execução dos serviços nas 

Entidades, devendo cumprir uma carga horária mínima de 25 (vinte e cinco) horas semanais no 

Município, prestando todo o suporte técnico relativo à correta utilização do sistemas nos aspectos 

contábeis, orçamentários, financeiros e de gestão pública, com o fim de se evitar a inserção de 

dados incorretos, a geração de relatórios inconsistentes, bem como o envio de dados oficiais sem 

as devidas análises prévias para o Item I e para o Item II enviar profissional qualificado 

devidamente credenciado quando solicitado pela administração. 

12.3.13. Os custos com os deslocamentos, alimentação e hospedagem dos técnicos para manutenção e 

execução dos serviços serão de responsabilidade da empresa contratada. 

5.2.7. No valor proposto/contratado o proponente deverá incluir todas as despesas com encargos fiscais, 
trabalhistas, previdenciários, comerciais ou quaisquer outras despesas necessárias para a execução dos 
serviços.  
5.2.8 Apresentar as Certidões Negativas do FGTS, RFB/INSS, TRABALHISTA, MUNICIPAL, 
FALÊNCIAS/INSOLVÊNCIA/RECUPERAÇÃO JUDICIAL E CONCORDATA, e declaração de que não 
possui qualquer impedimento de contratar com a Administração Pública ou de inidoneidade.  
 

6. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO 

6.1 Os recebimentos provisórios e definitivos relativos aos serviços serão atestados pelo fiscal 

formalmente designado pelo Município, que poderá ser um Contador do quadro (efetivo ou comissionado), 

que deverá exigir a documentação necessária para comprovação das obrigações previstas neste Termo 

de Referência. 

6.2 O Fiscal designado avaliará se os Sistemas disponibilizados e instalados atendem ao critério da 

Integração, no qual será avaliado se todos os sistemas estão devidamente funcionando na mesma base 

de dados, de formas que a Secretaria Municipal de Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento 

tenha total acesso, em tempo real e remoto, da execução orçamentária e financeira da própria Prefeitura e 

das demais Secretarias Municipais participantes. 

6.3 O Fiscal também avaliará se o Sistema de Transparência Pública disponibiliza, de forma automática, 

as informações da execução orçamentária e financeira da Prefeitura e demais Secretarias Municipais 

participantes, identificando se no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas do lançamento nos sistemas 

há a disponibilização automática no Portal da Transparência, sem que haja a necessidade de qualquer 

ação complementar para essa disponibilização de informações. 
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6.4 Na verificação da integração dos sistemas, o Fiscal verificará se a Secretaria de Administração, 

Finanças, Planejamento e Orçamento tem total acesso aos dados orçamentários, financeiros, patrimoniais 

e fiscais das demais Secretarias participantes, em tempo real e remoto. 

6.5 Identificado não haver a integração entre os sistemas, conforme previsto no item 6, o Fiscal emitirá 

certidão de incompatibilidade do sistema ao determinado pela Lei de Responsabilidade Fiscal, no art. 48 

(LC 101/2000). 

7. PAGAMENTO 

7.1 O pagamento será realizado no prazo de até 30 (trinta) dias da data da entrega e aceite dos serviços. 

7.2 Caso os serviços não estejam adequados ou a correspondente Nota Fiscal apresente incorreção, o 

prazo será contado a partir da regularização do serviço ou do documento fiscal, a depender do evento; 

7.3 No ato da apresentação da solicitação de pagamento, a Contratada deverá apresentar a respectiva 

SOLICITAÇÃO FORMAL, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS e COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE 

FISCAL válida até a data do efetivo pagamento, devendo manter as mesmas condições previstas no item 

5.2.8 deste Termo de Referência. 

8. FISCALIZAÇÃO 

8.1 Os Serviços contratados estarão sujeitos a mais ampla, irrestrita e rigorosa fiscalização, a qualquer 

hora, em todas as áreas abrangidas pelos mesmos, obrigando-se a empresa a prestar todos os 

esclarecimentos necessários que lhe forem solicitados, nos termos do art. 67 e 78 da lei nº 8.666/93. 

8.2 Cabe à empresa contratada atender prontamente a quaisquer exigências da fiscalização inerente ao 

objeto do contrato, sem que disso decorra qualquer ônus para o Município, não implicando a atividade da 

fiscalização em qualquer exclusão ou redução da responsabilidade da empresa contratada, inclusive 

perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na ocorrência desta, tampouco a corresponsabilidade do 

Município ou de seus agentes. 

8.3 É incumbência da fiscalização, atestar a fatura mensal apresentada pela contratada após verificar o 

total cumprimento das obrigações pactuadas objetivando a liberação do pagamento. 

8.4 Para o Lote I, caberá à Fiscalização acerca do cumprimento da carga horária mínima exigida em 

relação ao suporte técnico semanal previsto no item 5.2.5 para, devendo juntar relatório de cumprimento 

com a devida data de comparecimento, constando nome, assinatura, horário de entrada e saída, bem 

como o local de visita, sendo assinada ao final pela Fiscalização, que será documento constante do 

processo de pagamento, após devidamente comprovada a carga horária executada. 

9. DISPOSIÇÕES GERAIS 

9.1 Não será admitida a subcontratação, cessão ou transferência total do objeto do presente Termo. A 

fusão, consórcio, cisão ou incorporação não serão admitidas para a boa execução do contrato a ser 

firmado. 

Viçosa/AL, 26 de abril de /2017 

___________________________________ 
Elias Vilela de Vasconcelos 

Secretário de Administração, Finanças, Planejamento e Orçamento 
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ANEXO I 

 

 

SOLUÇÃO INTEGRADA DE CESSÃO E LICENCIAMENTO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA, 

para os setores de CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO e TRANSPARÊNCIA 

PÚBLICA, CONTROLE PATRIMONIAL, CONTROLE DE ALMOXARIFADO, PROTOCOLO e  

ITENS DESCRIÇÃO 

 
UNIDADE 

DE 
MEDIDA 

 

QUANTITATIVOS  
QUANT. 
TOTAL 

PREFEITURA 
SECRETARIA 

DE SAÚDE 

SECRETARIA 
DE 

EDUCAÇÃO 

SECRETARIA 
DE 

ASSISTÊNCIA 
SOCIAL 

01 

Contabilidade 
Pública 

Sistema 1 1 1 1 4 

Planejamento 
Orçamentário 

Sistema 1 1 1 1 4 

Transparência 
Pública da 
Execução 
Orçamentária e 
Financeira 
(Unificado) 

Sistema 1 1 1 1 4 

Controle 
Patrimonial 

Sistema 1 1 1 1 4 

Controle de 
Almoxarifado 

Sistema 1 1 1 1 4 

Protocolo Sistema 1 1 1 1 4 

 

SISTEMA DE SOFTWARE DE FISCALIZAÇÃO DE ISSQN NAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS 

(BANCOS COMERCIAIS) 

ITEM DESCRIÇÃO SV QUANT. 

02 
SISTEMA SOFTWARE DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTICA COM ESPECIALIZAÇÃO DE 
FISCALIZAÇÃO ISSQN DOS BANCOS. 12 meses. 

SV  

PREFEITURA 

1 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2017 
 

ANEXO II – MODELO 

  
APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
 

 

 
À Prefeitura Municipal de Viçosa/AL 
 

A/C: Sr. (a) Pregoeiro(a) 
 

Prezado Senhor(a), 
 
A empresa _______________________, com sede na Rua/Av. 

_____________________, inscrita no CNPJ sob o no _______________________, 
abaixo assinada por seu representante legal, interessada na participação do 

presente pregão, vem apresentar proposta comercial, nas seguintes condições: 
 

Item Descrição Unidade Quantidade V. Unitário V. Total 

      

      

 
1. Validade da Proposta ___________ 

2. Declaramos na proposta de que os preços apresentados incluem todos os 
custos e despesas, tais como, e sem se limitar a: custos direitos e indiretos, 

tributos incidentes, taxa de administração, produtos, serviços, encargos 
sociais, trabalhistas, seguros, lucros e outros necessários ao cumprimento 
integral do objeto deste Edital e seus Anexos. 

3. Declaramos que o fornecimento do OBJETO se dará em sua sede, de forma 
parcial, com sua entrega realizada de imediato, mediante o recebimento de 

requisição ou documento equivalente expedido pela Administração; 
4. Declaramos que estamos de acordo com todas as condições do Edital. 
5. Indicamos como representante para assinatura do contrato o Sr(a). 

_______________, estado civil, profissão, no do CPF e Carteira de Identidade, 
domicílio e cargo na empresa. 
 

Data: __________ 
Assinatura: _________________________ 

Nome do representante legal do Proponente: ___________________________ 
Carimbo do CNPJ. 



Página 31 de 38 

  

 

PROCESSO Nº 327018/2017 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2017 

 CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARES  
E-mail: licitvicosa@gmail.com 

 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2017 

 
ANEXO III - MODELO 

 
 

DECLARAÇÃO EM RELAÇÃO AO TRABALHO DE MENORES 

 
 

 
 

(Nome da Empresa) __________________________, inscrita no CNPJ/MF nº 

___________________, por intermédio de seu(ua) representante legal o(a) 
Senhor(a)___________________________, portador(a) do Registro Geral nº. 
__________________e CPF/MF nº ____________________, DECLARA, para efeitos 

do Pregão Presencial nº XX/2017 e para fins do inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal de 1998 e disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 

8.666/93, acrescido pela Lei nº. 9.854/99, regulamentada pelo Decreto nº 
4.358/2002, que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis anos). 

 
Ressalva: emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de 
aprendiz. 

Observação: se a licitante possuir maiores de 14 anos aprendizes deverá 
declarar essa condição. 

 
Local e data 

 

______________________________________ 
(Nome e assinatura do representante) 

 
 

*Este documento deverá ser impresso em papel timbrado da licitante. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2017 

 

ANEXO IV - MODELO 
 

 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS 

 

 
 
 

(Nome da Empresa) ____________________, CNPJ/MF nº _______________sediada 
(endereço completo) __________________, por intermédio de seu(ua) representante 

legal o(a) Senhor(a)___________________________, portador(a) do Registro Geral nº. 
__________________e CPF/MF nº ____________________, DECLARA sob as penas da 
lei, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no 

Pregão Presencial nº XX/2017, realizado pelo Município de Viçosa/AL, ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 
 

Local e data 

 
______________________________________ 
(Nome e assinatura do representante) 

 
 

*Este documento deverá ser impresso em papel timbrado da licitante. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2017 

 

ANEXO V - MODELO 
 

 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA 

DE PEQUENO PORTE 

 

(Nome da Empresa) _____________________________________, inscrita no CNPJ no 
__________________, por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a). 

__________________________, portador(a) da Carteira de Identidade nº 
_____________________ e do CPF no __________________, DECLARA, para fins de 

comprovação no Pregão Presencial no XX/2017, sob as sanções administrativas 
cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, é 
considerada: 

(      )  MICROEMPRESA, conforme Inciso I do artigo 3º da Lei Complementar 
nº 123, de 14/12/2006;   

(      ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE,  conforme Inciso II do artigo  3º da  
Lei   Complementar  nº 123, de 14/12/2006. 

Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do 

parágrafo 4º do artigo 3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006. 

 

Local e data 
 

______________________________________ 
(Nome e assinatura do representante) 

 

 
*Este documento deverá ser impresso em papel timbrado da licitante. 

 

OBS.:1) Assinalar com um “X” a condição da empresa. 

 2) Esta declaração deverá ser entregue ao Pregoeiro, antes da abertura da 

Sessão, e separadamente dos envelopes (Proposta de Preço e Habilitação) 
exigidos nesta licitação, pelas empresas que pretenderem se beneficiar do 
regime diferenciado e favorecido previsto Lei Complementar nº 123/2006. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2017 
 

ANEXO VI 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 

CONTRATO Nº XXX/2017 – OBJETO: 

XXXXXXXXXXX, QUE ENTRI SI O 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

CONTRATANTE: XXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita(o) no CNPJ sob o nº 
XXXXXXXXXX e com sede na Rua XXXXXXXXXXXX, Centro, cidade de 

Viçosa/AL, representado XXXXXXXX X o Sr.  xxxxxxxxxxxxxx, inscrito no CPF 
sob o nº XXXXXXXXX, e RG XXXXXXX; 
  

CONTRATADA: A empresa XXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o nº 
XXXXXXXXXXXXXX e estabelecida na Av. XXXXXXXXXXXX, 

XXXXXXXXXXXXXX, XXXX/AL, representada pela sua 
XXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrito no CPF sob o nº XXXXXXXXXXXXXXXXX, 

de acordo com a representação legal que lhe é outorgada;   
 

Os CONTRATANTES, nos termos do Processo nº XXXXXXX/2017, inclusive 

Parecer da Procuradoria Jurídica, e em observância às disposições da Lei nº 
8.666, de 1993, da Lei nº 10.520, de 2002, e da Lei nº 8.078, de 1990 – Código 

de Defesa do Consumidor, celebram o presente Termo de Contrato, mediante 
as cláusulas e condições a seguir enunciadas. 
 

1. CLAUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO: 
 

1.1. O presente contrato tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO, 

CAPACITAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA NAS 
ÁREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, TRANSPARÊNCIA, PLANEJAMENTO 

E ORÇAMENTO, CONTROLE DE ALMOXARIFADO E PATRIMONIAL E 
SISTEMA DE SOFTWARE DE FISCALIZAÇÃO DE ISSQN NAS INSTITUIÇÕES 
FINANCEIRAS (BANCOS COMERCIAIS) ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

MUNICIPAL, conforme especificações e exigências estabelecidas no Anexo I do 
Edital do Pregão Presencial nº XX/2017, conforme abaixo: 

 

Item Especificações do Objeto Marca Qtde. Preço 
Unitário 

Preço 
Total 

XX XXXXXXXXX XXXXXX XXXX XXXX XXXXX 

VALOR TOTAL  XXXXX 

 
1. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA 

 

2.1 - O presente Contrato terá sua vigência de 12 (doze) meses contados da 
data da sua assinatura, podendo ser prorrogado desde que haja necessidade e 
mediante acordo entre as partes, observando os dispositivos legais.  

 
3. CLÁUSULA TERCEIRA - VALOR CONTRATUAL: 
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3.1 - O valor contratado é de R$ XXXXXXX (XXXXXXX), já incluídos os 
tributos, encargos, seguros e demais ônus que existirem para a perfeita 
execução do objeto relacionado na CLÁUSULA PRIMEIRA deste instrumento e 

respeitados os preços constantes na proposta. 
 

4. CLÁUSULA QUARTA - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

Parágrafo Primeiro – O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o 

fornecimento total do objeto, mediante apresentação da Nota Fiscal 
devidamente atestada pelo Responsável da Secretaria Municipal de Assistência 
Social. 
 

5. CLÁUSULA QUINTA – RECURSOS FINANCEIROS  
 

5.1 - As despesas decorrentes do presente Contrato correrão à conta do(s) 
recurso(s) financeiro(s) conforme dotações classificadas e codificadas 2017:  
 

Funcional Programa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Elemento de Despesa: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 

6. CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

6.1. Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Projeto básico e 
no Contrato; 
6.2. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens 

recebidos provisoriamente com as especificações constantes no edital, para fins 
de aceitação e recebimento definitivo; 

6.3. Comunicar à Contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou 
irregularidades verificadas no objeto fornecido, para que seja substituído, 
reparado ou corrigido; 

6.4. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, 
através de comissão/servidor especialmente designado; 
6.5. Efetuar o pagamento à Contratada no valor correspondente ao 

fornecimento do objeto, no prazo e forma estabelecidos em contrato; 
6.6. A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos 

pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente 
Termo de Contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em 
decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou 

subordinados. 
 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

7.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no contrato, e 

na sua proposta, assumindo seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e 
perfeita execução do objeto e, ainda: 

7.2. Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condições de uso, conforme 
especificações, prazo e local constantes no contrato, acompanhado da 
respectiva nota fiscal, na qual constarão todas as informações; 

7.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo 
com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 
8.078, de 1990); 

7.4. Substituir, reparar ou corrigir, eventuais inconformidades, às suas 
expensas, no prazo fixado neste Projeto Básico; 
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7.5. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas 
que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento 
do prazo previsto, com a devida comprovação; 

7.6. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 
obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas 

na licitação; 
Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato 
 

8. CLÁUSULA OITAVA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 
 

8.1 - Pela inexecução total ou parcial do Contrato a CONTRATANTE poderá, 
garantida prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as sanções previstas no art. 

87 da Lei n° 8.666/93; sendo que em caso de multa esta corresponderá a 2 % 
sobre o valor total do Contrato. 
 

9. CLÁUSULA NONA – RESCISÃO 
 

9.1 - O Presente Contrato pode ser rescindido caso ocorram quaisquer dos 
fatos elencados no art. 78 e seguintes da Lei n° 8.666/93. 
 

Parágrafo Único – A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE, 
em caso de rescisão administrativa prevista no art. 79 da Lei 8.666/93. 
 

10. CLÁUSULA DÉCIMA – DA PUBLICIDADE DO CONTRATO 
 

10.1 – O CONTRATANTE deverá promover a publicação do presente termo, 
obedecendo aos prazos previstos e estabelecidos pela Lei 8.666/93.  
 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – CASOS OMISSOS 
 

11.1 - Os casos omissos serão resolvidos à luz da Lei n° 8.666/93, e dos 
princípios gerais de direito. 
 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO:  
 

12.1 - As partes elegem o foro da Comarca de Viçosa - AL, para dirimir as 
dúvidas resultantes do presente contrato, renunciando a qualquer outro.  
 

E por se acharem justos e acordados, firmam o presente instrumento em 02 
(duas) vias de igual teor e forma para um só efeito na presença de 02 (duas) 

testemunhas.  
Viçosa/AL, XX de XXXXXX de 2017. 

 
_____________________________________ 

MUNICÍPIO DE VIÇOSA 

DAVID DANIEL VASCONCELOS BRANDÃO DE ALMEIDA 
Prefeito 

 
______________________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
Contratada 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2017 

 
ANEXO VII 

 
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 

 

_____________________________________________________ (nome empresarial da 
licitante), inscrita no CNPJ nº: ______________________ com sede na 
__________________________________________________________, por intermédio de seu 
representante legal, o(a) Sr.(a) _______________________________, infra-assinado, 
portador(a) da Carteira de Identidade nº _______________________________ e do CPF/MF 
nº _________________________________, para fins do disposto no edital, DECLARA, sob as 
penas da lei, em especial o artigo nº 299 do Código Penal Brasileiro, especificamente 
para participação na licitação, Pregão Presencial nº XX/2017 que: 
 

a) A proposta apresentada para participar da licitação acima mencionada foi 
elaborada de maneira independente por esta licitante, e o conteúdo da proposta 
não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou 
recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima 
mencionada, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da licitação 
acima mencionada não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro 
participante potencial ou de fato da licitação acima mencionada, por qualquer 
meio ou por qualquer pessoa; 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão 
de qualquer outro participante potencial ou de fato da licitação acima 
mencionada quanto a participar ou não da referida licitação; 

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima 
mencionada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato 
da licitação acima mencionada antes da adjudicação do objeto da referida 
licitação; 

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da licitação acima 
mencionada não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, 
discutido ou recebido de qualquer integrante do Município de Viçosa antes da 
abertura oficial das propostas; e 

f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém 
plenos poderes e informações para firmá-la. 

___________________, _________ de _______________ de 2017. 

________________________________________________ 

(assinatura do representante legal) 
 

 
Observação: Esta Declaração deverá ser entregue fora dos envelopes de 

“Proposta de Preços” e de “Documentos de Habilitação”. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 36/2017 

 
ANEXO VIII - MODELO 

 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO EDITAL 

 

 
 

 
(Nome da empresa) _______________________, CNPJ Nº_____________________, 
sediada_________________________ (endereço completo), por intermédio de 

seu(ua) representante legal o(a) Senhor(a)________________________, portador(a) 
do Registro Geral nº. __________________e CPF nº ____________________, 
DECLARA para efeito do Pregão Presencial nº. XX/2017, realizado no 

Município de Viçosa/AL, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, 
nos termos do art. 4º, inciso VII, da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, 

ciente das penalidades cabíveis. 
 

Local e data 

 
______________________________________ 
(Nome e assinatura do representante) 

 
 

*Este documento deverá ser impresso em papel timbrado da licitante. 
 


