
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2017 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2017 

 

 

Município de Novo Xingu/RS. 

Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças. 

Tipo de julgamento: menor preço unitário. 

 

Edital de pregão para a contratação de empresa 

para a prestação de serviços de inventário patri-

monial, e aquisição de produtos de informática.  

 

O PREFEITO MUNICIPAL DE NOVO XINGU - RS, no uso de suas atribuições, tor-

na público, para o conhecimento dos interessados, que às 09 horas, do dia 08 do mês de dezem-

bro do ano de 2017, reunirão – se no Departamento de Compras e Licitações, localizada na Ave-

nida Emilio Knaak, 1160, se reunirão o pregoeiro e a equipe de apoio, designados pela Portaria nº 

135/2017, com a finalidade de receber propostas e documentos de habilitação, objetivando a con-

tratação de empresa para a prestação de serviços de inventário e software patrimonial, e aquisi-

ção de produtos de informática, descritos no item 1, processando-se essa licitação nos termos da 

Lei Federal nº 10.520, de 17/07/2002, e do Decreto Municipal nº 014/2017, de 15 de maio de 

2017, com aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666, de 21/06/1993. 

 

1 - DO OBJETO:  

Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa para prestação de serviços 

de inventário e software patrimonial, e aquisição de produtos de informática, conforme descrições 

e especificações do Anexo I, do presente edital. 

 

2 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

 2.1. Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 7 deste 

edital, deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em envelopes dis-



tintos, lacrados, não transparentes, identificados, respectivamente, como de n° 01 e n° 02, para o 

que se sugere a seguinte inscrição: 

 

AO MUNICÍPIO DE NOVO XINGU 

EDITAL DE PREGÃO Nº 028/2017 

ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA  

PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

----------------------------------------------------------------- 

AO MUNICÍPIO DE NOVO XINGU 

EDITAL DE PREGÃO Nº 028/2017 

ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO 

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 

 

3 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 

 3.1. A licitante deverá apresentar-se para credenciamento junto ao pregoeiro, diretamente, 

por meio de seu representante legal, ou através de procurador regularmente constituído, que de-

vidamente identificado e credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento licitatório, 

no interesse da representada. 

 3.1.1. A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de docu-

mento de identidade. 

 3.2. A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 3.1 deverá ser apre-

sentada fora dos envelopes. 

 3.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

 a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou asse-

melhado, deverá apresentar: 

 a.1) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; 

 a.2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade comer-

cial ou de sociedade por ações; 

 a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no ca-

so de sociedade civil; 

 a.4) decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos 

e assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para prática de todos os atos inerentes 

ao certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País; 



 a.5) registro comercial, se empresa individual. 

 b) se representada por procurador, deverá apresentar: 

 b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do outorgante reco-

nhecida, em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1º, do Código Civil, em es-

pecial o nome da empresa outorgante e de todas as pessoas com poderes para a outorga de pro-

curação, o nome do outorgado e a indicação de amplos poderes para dar lance(s) em licitação 

pública; ou 

 b.2) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante, compro-

vando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para prática de todos 

os atos inerentes ao certame (modelo Anexo IV).  

 Observação 1: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá estar 

acompanhado do ato de investidura do outorgante como representante legal da empresa. 

 Observação 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa 

deva assinar a carta de credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer 

uma invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório. 

  3.4. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obri-

gatória a licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação. 

            3.5. A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei 

Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.15 a 6.18 e 7.3, deste 

edital, deverão apresentar, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, declaração, fir-

mada por contador ou representante legal da empresa, ou qualquer outro documento oficial que 

comprove que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno porte, além de todos os 

documentos previstos neste edital (modelo Anexo II). 

            3.5.1. As cooperativas que tenham auferido, no ano-calendário anterior, receita bruta até o 

limite de 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos 

art. 42 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 6.15 a 

6.18 e 7.3, deste edital, conforme o disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, 

desde que também apresentem, fora dos envelopes, no momento do credenciamento, declaração, 

firmada por contador ou representante legal, ou qualquer outro documento oficial que comprove 

que se enquadra como beneficiária, além de todos os documentos previstos neste edital. 

 

4 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 



 4.1. No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das licitan-

tes e demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro, inicialmente, receberá 

os envelopes nºs 01 - PROPOSTA e 02 - DOCUMENTAÇÃO. 

 4.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será 

aceita a participação de nenhuma licitante retardatária. 

 4.3. O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, as quais deverão: 

 a) comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lan-

ces verbais, bem como para a prática dos demais atos do certame; 

 b) apresentar, ainda, declaração de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação 

(modelo Anexo III). 

 

5 - PROPOSTA DE PREÇO: 

 5.1. A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em 60 dias, deverá ser 

apresentada em folhas sequencialmente numeradas e rubricadas, sendo a última datada e assi-

nada pelo representante legal da empresa, ser redigida em linguagem clara, sem rasuras, ressal-

vas ou entrelinhas, e deverá conter (modelo Anexo V): 

 a) razão social da empresa; 

 b) proposta financeira, mencionando o preço unitário de cada item objeto desta licitação, 

onde deverão estar incluídos todos os custos com material, mão-de-obra, inclusive o BDI, (impos-

tos, taxas, contribuições sociais, lucro do empreendimento, etc); 

 Observação: Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço 

até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula, sendo desprezadas as demais, se houver, 

também em eventual contratação. 

 

6 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

 6.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a autora da 

oferta de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela 

poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a pro-

clamação da vencedora. 

 6.2. Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem ante-

rior, poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lan-

ces, verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas. 

 6.3. No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos itens 

anteriores serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e sucessivos, 



em valores distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada em segundo lugar, 

até a proclamação da vencedora. 

 6.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio 

para determinação da ordem de oferta dos lances. 

 6.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à 

licitante, obedecida a ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4. 

 6.5.1. Dada a palavra a licitante, esta disporá de 60 s (sessenta segundos) para apresentar 

nova proposta. 

 6.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 

 6.6.1. A diferença entre cada lance não poderá ser inferior a 0,5% (meio por cento). 

 6.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente de-

sistente às penalidades constantes no item 12 deste edital. 

 6.8. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, impli-

cará na exclusão da licitante da etapa competitiva e, consequentemente, no impedimento de 

apresentar novos lances, sendo mantido o último preço apresentado pela mesma, que será consi-

derado para efeito de ordenação das propostas. 

 6.9. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a 

proposta escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, podendo o prego-

eiro negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor. 

 6.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pregoeiro, 

as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

 6.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço 

apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo, comparando-

a com os valores consignados em planilha de custos, decidindo motivadamente a respeito. 

 6.12. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será 

declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço unitário, desde que a proposta tenha 

sido apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja compatível com o preço de 

mercado.  

 6.13. Serão desclassificadas as propostas que: 

a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 

b) contiverem opções de preços alternativos; 

c) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas; 

d) se oponham a qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos 

requisitos do item 5; 



e) apresentarem preços manifestamente inexequíveis. 

Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar di-

reitos, sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que 

não for conflitante com o instrumento convocatório. 

 6.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no 

edital. 

          6.15. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto 

no art. 44, §2º, da Lei Complementar 123/06, sendo assegurada, como critério do desempate, pre-

ferência de contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas 

que atenderem ao item 3.5.1, deste edital. 

        6.15.1. Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas 

pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam superio-

res em até 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor. 

 6.16. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 

 a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da proposta 

de menor valor será convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, 

inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedo-

ra do certame. 

 b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma 

da alínea anterior, não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela 

ordem de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas 

remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do item 6.15.1 deste edital, a apresentação de 

nova proposta, no prazo previsto na alínea a deste item. 

 6.17. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as 

exigências do item 6.16 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da 

proposta originariamente de menor valor. 

 6.18. O disposto nos itens 6.15 a 6.17, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a 

proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno 

porte ou cooperativa. 

 6.19. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuí-

zo de outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, 



na ordem de classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos in-

terpostos. 

 6.20. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e 

quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao Departamento 

de Licitações e Compras, deste Município, conforme subitem 13.1 deste edital. 

 6.21. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data 

para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes. 

 

7 - DA HABILITAÇÃO: 

 7.1. Para fins de habilitação neste pregão, o licitante deverá apresentar, dentro do ENVE-

LOPE Nº 02, os seguintes documentos: 

 7.1.1 declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição da 

República, conforme o modelo do Decreto Federal n° 4.358/2002 (modelo Anexo VI); 

 

 7.1.2 - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 a) registro comercial no caso de empresa individual; 

 b) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

 c) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tra-

tando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documen-

tos de eleição de seus administradores; 

 d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funci-

onamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 

competente, quando a atividade assim o exigir. 

7.1.2.1 Será dispensada da apresentação, no envelope de habilitação, dos documentos re-

feridos no item 7.1.2, a empresa que já os houver apresentado no momento do credenciamento, 

previsto item 3 deste edital. 

 

 7.1.3 - REGULARIDADE FISCAL: 

 a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado ou do Município, se houver, 

relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades; 

 b) prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela Secre-

taria da Receita Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União administrada pela Pro-

curadoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta Negativa); 



 c) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede do licitan-

te; 

           d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede do licitan-

te; 

  e) prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS); 

 

7.1.4 - REGULARIDADE TRABALHISTA: 

   a) 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 Tra-

balho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.  

 

7.1.5 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

 a) certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede 

da pessoa jurídica, em prazo não superior a 30 (trinta) dias da data designada para a apresenta-

ção do documento; 

 7.2. Para as empresas cadastradas no Município, a documentação poderá ser substituída 

pelo seu Certificado de Registro de Fornecedor, desde que seu objetivo social comporte o objeto 

licitado e o registro cadastral esteja no prazo de validade. 

 Observação: Caso algum dos documentos fiscais obrigatórios, exigidos para cadastro es-

teja com o prazo de validade expirado, a licitante deverá regularizá-lo no órgão emitente do cadas-

tro ou anexá-lo, como complemento ao certificado apresentado, sob pena de inabilitação. 

              7.3 A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que aten-

der ao item 3.5.1, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal, pre-

vistos no item 7.1.3, deste edital, terá sua habilitação condicionada à apresentação de nova do-

cumentação, que comprove a sua regularidade em 5 (cinco) dias úteis, a da sessão em que foi 

declarada como vencedora do certame. 

 7.3.1 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma única vez, por igual 

período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motiva-

da e durante o transcurso do respectivo prazo. 

 7.3.2 Ocorrendo a situação prevista no item 7.3, a sessão do pregão será suspensa, po-

dendo o pregoeiro fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, ficando os 

licitantes já intimados a comparecer ao ato público, a fim de acompanhar o julgamento da habilita-

ção. 



  7.3.3 O benefício de que trata o item 7.3 não eximirá a microempresa, a empresa de pe-

queno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem 

alguma restrição. 

 7.3.4 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 7.3, implicará na 

inabilitação do licitante e a adoção do procedimento previsto no item 8.2, sem prejuízo das penali-

dades previstas no item 12.1, alínea a, deste edital. 

  7.4. O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro pelo 

prazo de 30 (trinta) dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após 

aquele período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 

 

8 - DA ADJUDICAÇÃO: 

 8.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar o 

menor preço será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

 8.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o pregoeiro inabilitará a lici-

tante e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação 

e, assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva licitan-

te declarada vencedora, ocasião em que o pregoeiro poderá negociar diretamente com a propo-

nente para que seja obtido preço melhor. 

 8.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará a ven-

cedora e, a seguir, proporcionará às licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção de 

interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e motivada, im-

portará na decadência do direito de recorrer por parte da licitante. 

 

9 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

 9.1. Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a inten-

ção de recorrer, esta terá o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das razões de re-

curso. 

 9.2. Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como 

o registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestarem-se 

sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recor-

rente, proporcionando-se, a todas, vista imediata do processo. 

 9.3. A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão 

pública do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos. 



 9.4. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o 

ato recorrido, a qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê-lo 

subir, acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do pra-

zo de 5 (cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade daquele 

que houver dado causa à demora. 

 

10 - DOS PRAZOS: 

 10.1 Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de 10 (dez) dias, 

convocará a vencedora para assinar o contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem 

prejuízo das sanções previstas neste edital. 

 10.2 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado, uma vez e pelo mesmo 

período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

 10.3 O prazo de vigência do contrato será de 12 meses, a contar de sua assinatura, po-

dendo ser prorrogado, a critério da Administração e com a anuência da contratada, nos termos do 

art. 57, inciso II da Lei nº 8.666/1993. 

  

11 - DO PAGAMENTO: 

 11.1. O pagamento será efetuado contra empenho, ocorrendo no prazo de 20 dias úteis, a 

contar do recebimento da fatura/nota fiscal, aprovada pelo servidora Vanusa Zatti Ferrari, res-

ponsável pela fiscalização do contrato. 

 11.2 Para o efetivo pagamento, as faturas deverão se fazer acompanhar da guia de reco-

lhimento das contribuições para o FGTS e o INSS, relativa aos empregados utilizados na presta-

ção do serviço. 

 11.3 Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente pelo 

IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a 

contratada com juros de 0,5% ao mês, pro rata. 

 11.4 A nota fiscal/fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualiza-

ção, a indicação do número do processo e o número do pregão, a fim de acelerar o trâmite de re-

cebimento do material e posterior liberação do documento fiscal para pagamento. 

 

12 - DAS PENALIDADES: 

 12.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do pregão ou 

de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes penalidades: 



 a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar 

e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da 

contratação; 

 b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e sus-

pensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;  

 c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito 

de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor es-

timado da contratação; 

 d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e 

sem prejuízo ao resultado: advertência; 

 e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 15 (quinze) dias, após os 

quais será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado 

do contrato; 

 f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Adminis-

tração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adim-

plido do contrato; 

 g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Adminis-

tração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 

 h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de 

inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pú-

blica pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato. 

 12.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso. 

 12.3 Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquida-

ção qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade ou ina-

dimplência contratual. 

 

13 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

 13.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes 

de interpretação do edital, deverão ser solicitadas por escrito, ao Município de Novo Xingu/RS, 

Departamento de Licitações e Compras da Prefeitura Municipal, localizado na Avenida Emilio 

Knaak, nº 1160, ou pelos telefones (54)3617-8051, no horário compreendido entre 07h30min às 

11h30min e das 13 às 17 horas, preferencialmente, com antecedência mínima de 03 (três) dias da 

data marcada para recebimento dos envelopes. 



 13.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente 

Pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no Município, Departamento de 

Licitações e Compras. 

 13.3 Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a reali-

zação de ato do certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida, automa-

ticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subsequente ao ora fixado. 

 13.4. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na docu-

mentação o seu endereço, e-mail e os números de fax e telefone, (modelo anexo VIII), de preen-

chimento e entrega opcional. 

 13.5. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser 

apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada, por tabelião ou por ser-

vidor, ou, ainda, publicação em órgão da imprensa oficial. 

 13.6 As cópias extraídas da internet dos documentos referidos nos item 7.1.3, serão tidas 

como originais após terem a autenticidade de seus dados e certificação digital conferidos pela 

Administração. 

 13.7. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condi-

ções contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da 

Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666/1993, sobre o valor 

inicial contratado. 

 13.8. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo de-

corrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro. 

 13.9. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo 

anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da Lei 

Federal nº 8.666/1993). 

13.10. São anexos deste Edital:  

ANEXO I – TERMO DE REFERENCIA; 

ANEXO II – DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO MICROEMPRESA; 

ANEXO III – DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO;  

ANEXO IV - MODELO DE CREDENCIAMENTO; 

ANEXO V - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS; 

ANEXO VI – DECLARAÇÃO DE EMPREGO DE MENORES; 

ANEXO VII – MINUTA DO CONTRATO; 

ANEXO VIII – PLANILHA DE DADOS CADASTRAIS. 



  13.11. Fica eleito o Foro da Comarca de Constantina para dirimir quaisquer litígios oriun-

dos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais 

privilegiado que seja.  

      

   Novo Xingu, 23 de novembro de 2017. 

        

 

 

 

JAIME EDSSON MARTINI 

PREFEITO MUNICIPAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este edital foi examinado e aprovado quanto ao aspec-

to jurídico, deixando de manifestar-se sobre o objeto 

por não deter conhecimento técnico sobre o mesmo. 

 Em ........../.............../............... 

________________________ 

 



PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 051/2017 

PREGÃO PRESENCIAL N° 028/2017 

 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 – OBJETO 

1.1. Constitui objeto deste contrato de Serviços, a Contratação de Empresa Especializada 

para a concessão de licença de uso de softwares de gestão pública para o inventário patrimonial e 

controle do patrimônio do município, bem como implantação, treinamento, testes e serviços de 

manutenção integral, corretiva, evolutiva, atendimento e suporte técnico, bem como serviços de 

avaliação de ativos, com catalogação dos bens do ativo imobilizado em atendimento as normas 

legais, e aquisição de materiais de informática, e demais especificações constantes neste Termo. 

Item Descrição Unidade Quantidade Valor de Refe-

rencia 

1 Licenças de uso de Software Inte-

grado para a Gestão de Bens Patri-

moniais incluindo a integração das 

bases de dados já existentes, reali-

zar avaliações e reavaliações dos 

bens, implantação do sistema de 

gestão patrimonial e treinamento. 

Un 1 R$ 31.368,75 

2 Manutenção e suporte Meses  12 R$ 2.590,00 

3 Leitor UHF 900 Bluetooth Un  1 R$ 4.373,33 

 

2 – JUSTIFICATIVA: 

2.1 Com a nova aquisição, será possível aumentar a produtividade e melhorar o nível de gestão 

da área usuária, garantindo a disponibilidade da ferramenta informatizada e permitindo a moderni-

zação dos processos envolvidos no controle de patrimônio, com a integração da solução a ser ad-

quirida com a identificação e rastreamento de bens por meio de Radiofrequência.  

 

3 - FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 



3.1 - A execução se dará mediante a instalação, implantação e configuração dos sistemas nos 

equipamentos do Município, e demais rotinas necessárias à perfeita implementação e operação 

dos mesmos, bem como pelo treinamento de servidores municipais no seu local de trabalho e su-

porte técnico sempre que necessário, sendo de responsabilidade da licitante vencedora tais pro-

cedimentos, na forma prevista no presente Edital e no contrato a ser firmado. 

3.2 - A execução dos serviços obedecerá a um ordenamento de prioridades definido pelo municí-

pio. 

 

4 - LICENCIAMENTO DE USO DOS SISTEMAS 

4.1 - A licença de uso vigorará a partir da data de instalação dos sistemas nas máquinas da Pre-

feitura Municipal. 

4.2 - A Contratada deverá manter absoluto sigilo sobre quaisquer documentos, informações ou 

dados a que tiver conhecimento ou acesso em decorrência da execução dos serviços previstos no 

presente Edital e não poderá prestar declarações ou informações de qualquer modo ou por qual-

quer meio, sem prévia autorização por escrito por parte da Administração Municipal, a respeito do 

contrato e dos serviços a ele inerentes. 

 

5 - SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS 

5.1 - Suporte técnico em tempo integral durante a fase de implantação dos sistemas, na sede da 

Prefeitura. 

5.2 - Para cada um dos sistemas licitados, quando couber, deverão ser cumpridas as atividades 

de: instalação e parametrização de tabelas e cadastros; adequação de relatórios e logotipos; es-

truturação dos níveis de acesso e habilitações dos usuários; adequação das fórmulas de cálculo 

para atendimento aos critérios adotados por esta municipalidade, bem como todas as demais fun-

cionalidades consideradas indispensáveis para o funcionamento e pleno uso de cada sistema. 

5.3 - Durante o período contratual, após a implantação dos sistemas, deverá ser garantido aten-

dimento para suporte técnico ao corpo fiscal, à equipe de atendimento e demais usuários, no ho-

rário das 07:30 às 11:30 horas e das 13 às 17 horas, de segundas às sextas-feiras, através de 

técnicos habilitados com o objetivo de: 

a) Esclarecer dúvidas que possam surgir durante a operação e utilização dos sistemas; 

b) Treinar servidores na operação ou utilização dos sistemas em função de substituição de pes-

soal, tendo em vista demissões, licenças, mudanças de cargos, etc.; 



c) Auxiliar na recuperação de bases de dados por problemas originados em erros de operação, 

queda de energia ou falha de equipamentos, desde que não exista backup adequado para satis-

fazer as necessidades de segurança; 

d) Auxiliar o usuário, em caso de dúvidas, na elaboração de quaisquer atividades técnicas relacio-

nadas à utilização dos sistemas, como: gerar/validar arquivos para Órgão Governamental, Institui-

ção Bancária, Gráfica, Tribunal de Contas, alteração de fórmulas de cálculo, desenvolver novos 

relatórios e documentos, que não estejam nos sistemas contratados e sejam específicos da Pre-

feitura, entre outras necessidades específicas desta administração; 

e) Atualização de versão dos sistemas sempre que necessário. 

5.4 - Esse atendimento poderá ser realizado por telefone, via internet através de serviços de su-

porte remoto ou no local, no ambiente de trabalho da Prefeitura Municipal, sempre que as alterna-

tivas anteriores não resultarem em solução satisfatória, após a abertura do chamado. 

5.5 - O atendimento à solicitação do suporte deverá ser realizado por um atendente apto a prover 

o devido suporte aos sistemas, com relação ao problema relatado, ou redirecionar o atendimento 

a quem o solucione. 

5.6 - A Contratada deverá executar os serviços contínuos de manutenção legal e corretiva dos 

sistemas contratados, durante a execução do contrato, incluindo as seguintes atividades: 

a) Manutenção corretiva: é aquela decorrente de problemas de funcionalidade detectados pelo 

usuário, ou seja, funcionamento em desacordo com o que foi especificado relativo a regras de ne-

gócio, relatórios e integração. 

b) Manutenção legal: em caso de mudança na legislação, será elaborada uma programação para 

atendimento às mudanças ocorridas, sem prejuízos à operação dos sistemas, durante vigência 

contratual. 

c) Customização: além de garantir ao Município o bom funcionamento e desempenho durante e 

após a implantação de cada um dos sistemas, fornecendo o produto testado, os sistemas deverão 

estar sujeitos a ajustes e alterações para atendimento de situações específicas requeridas pela 

Prefeitura Municipal, mediante requerimento e orçamento prévio, desde que tais alterações não 

interfiram na estrutura básica e demais funcionalidades dos sistemas, e desde que atestada a via-

bilidade de execução técnica pelos analistas/desenvolvedores encarregados do sistema requeri-

do, obedecidas as demais condições contratuais e os valores propostos na proposta financeira. 

 

6 – ATUALIZAÇÕES / ADEQUAÇÕES 



A empresa vencedora deverá realizar as atualizações e adequações em cadastros e rela-

tórios dos sistemas, de acordo com as solicitações da Administração, a fim de atender as neces-

sidades identificadas pelo município. 

 

7 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

Os requisitos abaixo são funcionais e individualizados por item. 

Item 01 – Software Integrado para a Gestão de Bens Patrimoniais  

1. Características gerais 

1.1 O Sistema deve auxiliar o controle patrimonial de forma a atenda as especificações do Manual 

de Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP), Procedimentos Contábeis Patrimoniais e o 

Plano de Contas Aplicadas ao Setor Público (PCASP). 

1.2 O Software deve ser desenvolvido em linguagem de programação com padronização da 

ECMA (Associação Europeia de Fabricantes de Computadores) e ISO (Organização Internacional 

para Padronização). 

1.3 O Software deve ser construído como um sistema de software podendo ser dividido em módu-

los. 

1.4 O Sistema deve suportar múltiplas estações de trabalho sem a necessidade de uma conexão 

permanente com a rede local ou com internet e permitir sincronização de dados entre as estações 

de trabalho. 

1.5 O Sistema deve fazer o controle de acesso por senha, permitindo a criação de diferentes per-

fis de acesso para cada usuário, permitir o controle de log (data, hora e usuário) de operações do 

sistema, permitindo e facilitando operações de auditorias sobre o mesmo. 

1.6 O Sistema deve manter seus dados através um sistema gerenciador de banco de dados obje-

to relacional (SGBDOR), desenvolvido como projeto de código aberto. 

1.7 O Sistema deve ser compatível com ambiente Desktop em Sistemas Operacionais Windows 7 

ou superior, sem a necessidade de browser ou utilização de emuladores. 

1.8 O Sistema deve ser compatível com rede do protocolo TPC/IP. 

1.9 O Sistema deve ser operado a partir de estações de trabalho locais ou remotas conectadas à 

LAN (via Ethernet) ou a WAN (via ATM, MPLS, Frame Relay, Wireless) sem restrições de desem-

penho ou tempo de resposta, considerando os limites tecnológicos do tipo de acesso utilizado. 

1.10 O Sistema deve permitir, além da impressão, a visualização de relatórios em tela, bem como 

a opção de exportar em arquivos nos formatos DOCX, PDF e XLSX. 

1.11 O Sistema deve possuir interface como usuário no idioma português do Brasil. 

 2. Gestão de bens patrimoniais 



2.1 O Sistema deve registrar e manter as informações dos bens patrimoniais permitindo inclusão, 

alteração, exclusão e consulta. 

2.2 O Sistema deve realizar a entrada de bens patrimoniais registrando as informações referentes 

aos bens como: nome, descrição, marca, modelo, categoria, número de série, número de tomba-

mento, data de fabricação e outras informações necessárias ao controle patrimonial. 

2.3 O Sistema deve permitir consulta aos bens cadastrados permitindo filtrar e ordenar por Índice, 

Estado, Nome, Tombamento, Quantidade, Local, Ambiente, Data de Compra, Categoria, Padrão 

de Depreciação, Valor Inicial de Compra, Valor Atual de Venda. 

2.4 O Sistema deve fornecer os seguintes relatórios: Relatório de Entrada de Bens por período; 

Relatório de Entrada de Bens por localização; Relatório de Bens por Unidade Organizacional; Re-

latório de Bens por Localização; Relatório de Bens por Responsável; Relatório Quantitativo de Ma-

teriais do Órgão Com Valor; Relatório Quantitativo de Materiais por Centro de Custo. 

3. Cadastro de locais com bens patrimoniais 

3.1 O Sistema deve registrar e manter as informações referentes à Localização dos Bens: local, 

endereço, órgão, setor, departamento, sala, quantidade de bens e outras informações necessárias 

ao controle patrimonial permitindo inclusão, alteração, exclusão e consulta. 

3.2 O Sistema deve permitir consulta aos ambientes (salas) cadastrados permitindo filtrar e orde-

nar por Nome, Tamanho, Entidade, Local, Responsável. 

 3.3 O Sistema deve permitir consulta aos locais cadastrados permitindo filtrar e ordenar por No-

me, Entidade, Responsável, Andares, Locais, Tamanho, CEP, Município. 

 3.4 O Sistema deve fornecer os seguintes relatórios: Relatório de Bens por Ambiente; Relatório 

de Bens por Local. 

 4. Cadastro de fornecedores dos bens patrimoniais 

4.1 O Sistema deve registrar e manter as informações referentes aos fornecedores dos bens: no-

me, CNPJ, contato, e-mail, site, endereço, CEP e outras informações necessárias ao controle pa-

trimonial permitindo inclusão, alteração, exclusão e consulta. 

4.2 O Sistema deve permitir consulta dos fornecedores dos bens: cadastradas permitindo filtrar e 

ordenar por Sigla, Nome, Telefone, E-mail, CEP, Município. 

4.3 O Sistema deve fornecer os seguintes relatórios: Relatório de Bens por fornecedores. 

 5. Cadastro dos responsáveis pelos bens patrimoniais 

5.1 O Sistema deve registrar e manter as informações referentes aos Responsáveis pelos Bens: 

nome, matrícula, CPF, RG, celular, telefone, e-mail, cargo, departamento, setor, local de trabalho 

e outras informações necessárias ao controle patrimonial permitindo inclusão, alteração, exclusão 

e consulta. 



5.2 O Sistema deve permitir consulta às pessoas responsáveis pelos bens cadastradas permitindo 

filtrar e ordenar por Número de Cadastro, Nome, Departamento, Setor, Cargo, Ambiente, Local, 

Entidade. 

5.3 O Sistema deve fornecer o termo de responsabilidade dos bens ao responsável designado 

para receber os bens. 

5.4 O Sistema deve fornecer os seguintes relatórios: Relatório de Bens por responsável. 

 6. Movimentar bens patrimoniais 

6.1 O Sistema deve registrar as movimentações dos bens entre órgãos, setores ou entidades ex-

ternas como fornecedor, comodatário, atendendo os requisitos de segurança e suportando múlti-

plos usuários com níveis de acesso programáveis, registrando as informações como: origem, des-

tino, responsável, data da movimentação e outras informações necessárias ao controle patrimoni-

al permitindo inclusão, alteração, exclusão e consulta. 

6.2 O Sistema deve registrar as movimentações dos bens entre diferentes responsáveis ou enti-

dades externas como fornecedor, comodatário, atendendo os requisitos de segurança e suportan-

do múltiplos usuários com níveis de acesso programáveis. 

6.3. O Sistema deve permitir consulta às movimentações cadastradas permitindo filtrar e ordenar 

por Data da Movimentação, Usuário, Responsável, Ambiente, Local, Entidade. 

6.4 O Sistema deve fornecer o termo de responsabilidade dos bens ao responsável designado 

para receber os bens. 

 6.5 O Sistema deve fornecer os seguintes relatórios: Relatório de Modificações por Período; Rela-

tório de Movimentações por Responsável; Relatório de Movimentações por Localização. 

  7. Avaliação dos bens 

7.1 O Sistema deve auxiliar a avaliação dos bens patrimoniais segundo as Normas Brasileiras pa-

ra Avaliação de Bens da Associação Brasileira de Normas Técnicas: a NBR 14.653 da ABNT, bem 

como as normas para Avaliações do Instituto Brasileiro de Avaliações e Perícias em Engenharia - 

IBAPE. 

7.2 O Sistema deve permitir a reavaliação aditiva dos bens, onde usuário poderá informar valor 

monetário adicional, a vida útil adicional ou ambos e o sistema deverá “somar” os valores informa-

dos aos valores residuais do bem. Isso afetará o cálculo da depreciação mensal realizada a partir 

do mês que ocorreu a reavaliação. 

7.3 O Sistema deve fazer o cálculo da depreciação com base na vida útil estabelecida pelas nor-

mas da Receita Federal. 



7.4 O Sistema deve permitir consulta às avaliações cadastradas permitindo filtrar e ordenar por 

Índice, Data da Avaliação, Usuário, Padrão de Depreciação, Percentual, Valor Inicial de Compra, 

Valor Atual de Venda. 

 7.5 O Sistema deve realizar a depreciação contábil dos bens a cada fechamento mensal e emitir 

o RAB (Razão Auxiliar de Bem), relatório contábil que apresenta as contas de ativo, suas movi-

mentações durante o mês e os valores corrigido e residual em cada conta após aplicar as regras 

de depreciação. 

7.6 O Sistema deve fornecer os seguintes relatórios: Histórico de Avaliação; Histórico de Depreci-

ações. 

8. Realizar baixa de bens 

8.1 O Sistema deve registrar a baixa dos bens patrimoniais registrando o tipo de baixa e realizan-

do os ajustes necessários. 

8.2 O Sistema deve permitir a consulta das baixas registradas a partir dos seguintes filtros: núme-

ro patrimonial; órgão; unidade gestora; destino; tipo da baixa; situação da baixa; período de baixa. 

8.4 O Sistema deve fornecer os seguintes relatórios: Relatório de Bens Baixados. 

 9. Realizar inventário patrimonial 

9.1 O Sistema deve realizar de inventários usando o coletor de dados RFID registrando as infor-

mações como: Andamento, data de início, data de conclusão, estado do bem, número de bens 

perdidos, número de bens detectados e outras informações necessárias ao controle patrimonial. 

9.2 O Sistema deve permitir consulta aos inventários cadastrados permitindo filtrar e ordenar por 

Nome, Andamento, Início, Conclusão, Detectados, Perdidos, Total, Conferidos, Restantes, Total. 

 9.3 O Sistema deve gerar os seguintes relatórios de crítica do inventário: Relatório Bens Encon-

trados; Relatório Bens Encontrados em Outras Unidades; Relatório Bens Levantados; Relatório 

Bens Levantados e Não Cadastrados; Relatório Bens não Encontrados. 

 10. Prestar contas à contabilidade 

10.1 O Sistema deve emitir o RMB (Relatório Mensal de Bens), relatório contábil que apresenta as 

contas de ativo e suas movimentações durante o mês que acabou de ser fechado, permitindo que 

conferência dos lançamentos realizados nos sistemas oficiais de contabilidade pública. 

 

Item 3 -  Leitor UHF RFID 

 Leitor UHF deve ter base na frequência 900 MHz podendo realizar leituras das etiquetas RFID 

mesmos em pontos com obstáculos diretos com as seguintes características e especificações 

técnicas. 

Características 



● Leitor RFID Móvel (Modelo Bluetooth) 

● Conexão flexível com hosts através de Bluetooth ou cabo USB; 

● Fácil conexão para Smartphones 

● Recebe informações confiáveis da etiqueta usando uma aplicação simples para PDAs, lap-

tops, Smartphones e outro dispositivo Bluetooth. 

● Pré-configurado para as seguintes regiões: 

● Europa (855-868 MHz), EUA (902-928 MHz), Japão (950-956 MHz), Coréia (917-923.5 

MHz). 

  

Especificações técnicas 

 Protocolos suportados ISO 18000-6C; EPC Class1 Gen2; 

Frequência 860 MHz ~ 960 MHz (FHSS). 

Potência RF de saída  1W 

Canais 6 

Espaçamento entre canais 200 kHz. 

Modulação PR-ASK 

Interfaces 

Bluetooth 2.0 EDR; Compatível com USB 1.1; UART 3,3v, 

3-fios. 

Bateria 2350 mAh Li-Polymer bateria recarregável. 

Temperatura de operação -20°C a +50°C. 

Temp. de armazenamento -40°C a +70°C. 

Dimensões 148 x 51 x 30 mm 

Peso 170 g. 

Carregador 20pin TTA 

  

 

8 – PROPOSTAS DE PREÇOS E PAGAMENTO 



8.1 – Será considerada mais vantajosa para a Administração e, consequentemente, classificada 

em primeiro lugar, a proposta que, satisfazendo a todas as exigências do edital e condições deste 

Termo de Referência, apresentar o MENOR PREÇO UNITÁRIO para o objeto da licitação. 

8.2 – A Proposta de Preços será considerada completa abrangendo todos os custos neces-

sários à entrega do produto em perfeitas condições de uso, bem como de manutenção e/ou de 

eventual substituição de unidades defeituosas durante o prazo de garantia. 

8.3 – O prazo de validade da proposta não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias da apresenta-

ção dos envelopes de propostas de preços. 

8.4 O pagamento do valor a ser pago em moeda corrente, será efetuado na forma de cheque no-

minal em nome da empresa vencedora do certame, ou transferência bancária em conta corrente, 

em nome do contratado. 

8.5. A Nota Fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a 

indicação do n.º do Pregão a fim de se acelerar o trâmite de recebimento do equipamento e pos-

terior liberação do documento fiscal para pagamento. 

8.6. As Notas Fiscais deverão ser emitidas conforme e igual a Nota de empenho, devido aos vín-

culos orçamentários. 

 

9 – OBRIGAÇÕES DO PROPONENTE  

9.1 – Além das obrigações citadas no Edital, a licitante obrigar-se-á: 

a) Reparar, corrigir, remover, substituir, desfazer e refazer, prioritária e exclusivamente, à sua cus-

ta e risco, num prazo de no máximo de 10 (dez) dias contados da notificação que lhe for entre-

gue oficialmente, quaisquer vícios, defeitos, incorreções, erros, falhas e imperfeições no objeto 

licitado, decorrentes de culpa da empresa fornecedora e dentro das especificações do fabricante. 

b) Evitar o emprego de acessórios impróprios ou de qualidade inferior, não podendo tal fato ser 

invocado para justificar cobrança adicional, a qualquer título. 

 

10 – DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

As despesas correram pela seguinte dotação: 

04 – Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças 

01 – Administração do Sistema Governamental 

2.100 – Manutenção das atividades Administrativa 

04.01.2.100.3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

04.01.2.100.4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente 

 



11 – FISCALIZAÇÃO 

11.1 Cabe a Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças, representada 

pela servidora Vanusa Zatti Ferrari, à fiscalização rotineira do item recebido, quanto à quantida-

de, qualidade e compatibilidade com as características ofertadas na proposta e demais especifi-

cações. 

11.2  A atuação ou a eventual omissão da fiscalização durante a realização dos trabalhos, não 

poderá ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade no fornecimento do produto.  

11.3 A comunicação entre a fiscalização e a Contratada será realizada através de correspondên-

cia oficial. 

 

12 - DAS SANÇÕES 

12.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração Municipal poderá ga-

rantida prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:  

          a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar 

e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da 

contratação; 

 b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e sus-

pensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;  

 c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito 

de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor es-

timado da contratação; 

 d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e 

sem prejuízo ao resultado: advertência; 

 e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais 

será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do 

contrato; 

 f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Adminis-

tração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adim-

plido do contrato; 

 g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Adminis-

tração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 



 h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de 

inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pú-

blica pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato. 

12.2. O valor da multa aplicada (tanto compensatória quanto moratória) deverá ser recolhi-

do no setor financeiro, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis após a respectiva notificação.  

12.3. Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, ela será descontada por 

ocasião do pagamento posterior a ser efetuado pelo CONTRATANTE ou cobrada judicialmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2017 

 

ANEXO II 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE (PARA FINS DE BENEFÍCIO DAS DISPOSIÇÕES DO CAPÍTULO V DA LEI COMPLE-

MENTAR N.º 123/06) OU COMO COOPERATIVA (NOS TERMOS DO ART. 34 DA LEI N.º 

11.488/07) 

 

 A empresa _____________________________________, inscrita no CNPJ nº 

__________________________, por intermédio de seu responsável (contador ou técnico contábil) 

________________________, CPF nº ____________________, declara, para fins de participação 

na licitação na modalidade Pregão Presencial nº 028/2017, que: 

(  ) é considerada microempresa, conforme inciso I do artigo 3º da Lei Complementar nº 123/06; 

( ) é considerada empresa de pequeno porte, conforme inciso II do artigo 3º da Lei Complementar 

n.º 123/06; 

(  ) é cooperativa, tendo auferido no calendário anterior, receita bruta até o limite de R$ 

3.600.000,00 (tendo assim, direito aos benefícios previstos no Capítulo V da Lei Complementar n.º 

123/06) 

Declara que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 3º da Lei 

Complementar n° 123/06. 

 

Local e data 

 

_____________________________________ 

Contador ou representante legal da empresa 

 

 



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2017 

 

ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DE QUE 

NÃO ESTÁ TEMPORARIAMENTE SUSPENSA DE PARTICIPAR EM LICITAÇÃO E 

IMPEDIDA DE CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO E DE QUE NÃO FOI 

DECLARADA INIDÔNEA PARA LICITAR OU CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 

PÚBLICA. 

 

 

Declaro (amos), sob as penas da Lei, que (nome da licitante), CNPJ nº.............................., 

cumpre plenamente os requisitos de habilitação da licitação Município de NOVO XINGU/RS, 

PREGÃO PRESENCIAL nº 028/2017. 

Declaro (amos) também não estar temporariamente suspensa de participar em licitação e 

impedida de contratar com a Administração, bem como não ter sido declarada inidônea para licitar 

e contratar com a Administração Pública. 

 

 

..............................., ........ de ............................ de 2017. 

 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do representante legal da licitante 

Nome do representante legal da licitante 

 

OBSERVAÇÃO: Esta declaração deverá ser entregue no envelope nº 01. 



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2017 

ANEXO IV 

 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 

 

Credencio (amos) o(a) Sr.(a) ..........................................., portador(a) da CI nº 

..................................................... e CPF nº ............................................................, a participar da 

licitação instaurada pelo Município de NOVO XINGU/RS, PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2017, 

na qualidade de REPRESENTANTE LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em 

nome de ..........................................................................................(nome da  licitante), CNPJ nº 

.........................................................., bem como formular propostas, apresentar declarações e 

praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

 

 

.................................., ............ de ............................ de 2017. 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do representante legal da licitante 

Nome do representante legal da licitante 

 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: Este termo de credenciamento deverá ser entregue fora dos envelopes. 

 



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2017 

ANEXO V 

 

MODELO DA PROPOSTA 

 

Razão Social da Empresa ________________________________ 

Endereço:___________________________________________________________ 

Fone/Fax:_______________________CEP:____________Cidade:______________ 

CNPJ:___________________________  

Forma de Pagamento:  de acordo com os termos do edital 

Validade da Proposta: 60 dias corridos 

Prazo de Execução: de acordo com os termos do edital 

Demais Condições: de acordo com os termos do edital 

 

1- Serviços de Locação / Licenciamento: 

ITEM DESCRIÇÃO SISTEMA  
Valor 

Unitário R$ 

Valor Total 

R$ 

01 Licenças de uso de Software Integrado para a 

Gestão de Bens Patrimoniais incluindo a integra-

ção das bases de dados já existentes, realizar 

avaliações e reavaliações dos bens, implantação 

do sistema de gestão patrimonial e treinamento. 

1   

02 Manutenção e suporte por mes 12   

03 Leitor UHF 900 Bluetooth por unidade 1   

 VALOR TOTAL DA PROPOSTA (R$)    

 

 

DATA, ____ DE ___________ DE 2017. 

 

______________________________________ 

NOME E ASS. DO RESP. LEGAL DA EMPRESA 

Carimbo com razão social e CNPJ da empresa 



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2017 

 

ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO AO ARTIGO 7º, XXXIII DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL 

 

 

 

 Declaro/amos, sob as penas da Lei, que 

……………………………………………………………………………………………………………

…… (nome da licitante), CNPJ nº .........................................................., não desenvolve tra-

balho noturno, perigoso ou insalubre com pessoas menores de dezoito anos, nem desenvol-

ve qualquer trabalho com menores de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a par-

tir de quatorze anos, em cumprimento do disposto no artigo 7º, XXXIII, da Constituição Fede-

ral. 

 

 

.................................., ............ de ............................ de 2017. 

 

 

 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do representante legal da licitante 

Nome do representante legal da licitante 

 

 



PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 051/2017 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 028/2017 

 

ANEXO VII  

 

MINUTA DE CONTRATO 

 

TERMO DE CONTRATO QUE CELEBRAM O 

MUNICÍPIO DE NOVO XINGU E A EMPRESA 

_______________, CUJO OBJETO CONTRA-

TAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE INVENTÁRIO PATRIMONI-

AL. 

 

Contrato que entre si celebram, de um lado, o Município de Novo Xingu, pessoa jurídica de 

direito público interno, CNPJ nº 04.207.526/0001-06, sito na Avenida Emilio Knaak, 1160, na cida-

de de Novo Xingu/RS, neste ato representado pelo seu Prefeito Municipal, Sr. JAIME EDSSON 

MARTINI, brasileiro, casado, portador do CPF nº 326.662.330-49, residente e domiciliado na Av. 

Emilio Knaak, cidade de Novo Xingu – RS, doravante denominado apenas CONTRATANTE, e de 

outro lado, a Empresa xxx, inscrita no CNPJ Nº xxx, com sede na rua xxx, Bairro xxx, no municí-

pio de xxx, doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr. xxx, brasilei-

ro, solteiro, comerciante, residente e domiciliado na rua xxx, cidade de xxx , portador do CPF nº 

xxx, cédula de identidade n.º xxx, estabelecem o presente CONTRATO DE LOCAÇÃO, em con-

formidade com a Lei nº 8.666/93 e condições estabelecidas no PREGÃO PRESENCIAL n.º 

028/2017, constante do Processo  Administrativo Licitatório nº 051/2017 e consoante as cláu-

sulas e condições que se enunciam a seguir: 

 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constitui objeto deste contrato de Serviços, a Contratação de Empresa Especializada para 

a concessão de licença de uso de softwares de gestão pública para o inventário patrimonial e con-

trole do patrimônio do município, bem como implantação, treinamento, testes e serviços de manu-



tenção integral, corretiva, evolutiva, atendimento e suporte técnico, nos termos da Proposta de 

Preços em conformidade com as condições estabelecidas no Edital de Pregão Presencial nº 

xxx/2017 e seus anexos, que passa a fazer parte integrante deste CONTRATO. 

O objeto contratual compreende os seguintes sistemas/produtos, com as especificações do edital 

e anexos, que passa a fazer parte integrante deste CONTRATO, independentemente de transcri-

ção: 

a) ............ 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRESTAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

2.1. Os serviços serão executados e os bens fornecidos de acordo com as necessidades, solicita-

ções e orientações expedidas pela CONTRATANTE, no local e de acordo com a proposta ofere-

cida. 

2.2. A prestação dos serviços ora contratados e/ou bens fornecidos se deve ater às condições es-

tabelecidas no Edital de Pregão Presencial nº 028/2017 e seus anexos e na Proposta de Preços, 

bem como às normas legais e éticas que regulamentam os direitos e a atividade de software. 

2.3. O licenciamento/locação mensal, no caso dos serviços deverá contemplar a prestação de 

serviço de atendimento técnico, prestadas presencialmente na sede da CONTRATANTE ou por 

meio de acesso remoto, solicitadas conforme as necessidades da CONTRATANTE. 

2.4. A CONTRATANTE reserva-se o direito de contratar todo o objeto ou em partes, de acordo 

com suas necessidades e dentro dos parâmetros estabelecidos na legislação em vigor. 

2.5. Todo e qualquer serviço não previsto na proposta e no contrato somente poderão ser execu-

tados mediante prévio orçamento que deverá ser aprovado. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

3.1. Assumir todos os encargos trabalhistas, previdenciários, tributários, fiscais e demais decor-

rentes da execução dos serviços que lhe estão afetos, os quais não poderão, em nenhuma hipó-

tese, ser transferidos a CONTRATANTE, respondendo, civil e criminalmente, por eventuais preju-

ízos causados a terceiros ou a própria CONTRATANTE, na execução deste Contrato. 

3.1.1. Dentre os encargos da CONTRATADA incluem-se a hospedagem e diárias de funcionários, 

custo de postagem, bem como demais custos relativos a execução dos serviços/fornecimento dos 

produtos. 

3.2. Apresentar, sempre que solicitada pela CONTRATANTE, comprovação de cumprimento das 

obrigações sociais e tributárias legalmente exigidas, relativamente a atividade de uso de software. 



3.3. Executar os serviços que lhe estão atribuídos rigorosamente dentro das solicitações e especi-

ficações solicitadas, sendo que a inobservância desta condição sujeitará a CONTRATADA as 

sanções contratuais. 

3.4. Manter, durante a execução do Contrato, todas as condições de habilitação exigidas na licita-

ção. 

3.5. A CONTRATADA responsabiliza-se pelos serviços prestados, especificados no Contrato, de 

modo a garantir sua plena execução, utilizando instrumentos e pessoal técnico qualificado. 

3.6. A CONTRATADA obriga-se a fornecer, a qualquer tempo e sem qualquer ônus ao município, 

os meios, acessos e dados dos sistemas em caso de migração dos dados para outro sistema, no 

interesse da administração. 

3.7. Caso a CONTRATADA se recuse a executar o objeto deste Contrato ou o faça fora das con-

dições estabelecidas, a CONTRATANTE poderá, após regular aviso ou notificação, rescindir o 

presente Contrato e aplicar à CONTRATADA, as penalidades previstas no artigo 87 da Lei Fede-

ral n.º 8.666/93. 

3.8. Durante toda a execução do contrato e posteriormente enquanto permanecer na guarda e/ou 

acesso, a CONTRATADA deverá manter inteiro sigilo sobre quaisquer documentos, informações 

e dados do CONTRATANTE, não podendo prestar declarações ou informações de qualquer modo 

ou por qualquer meio, sem prévia autorização por escrito por parte da Administração Municipal, a 

respeito do Contrato e dos serviços a ele inerentes, podendo ser, na forma da Lei, responsabiliza-

da civil, administrativa e criminalmente pelo uso indevido de tais documentos, informações e da-

dos. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

4.1. Prestar as informações necessárias para execução correta dos serviços solicitados. 

4.2. Verificar a conformidade dos serviços com a especificação e o preço, recebê-los proceder à 

verificação final, comparando os dados descritos no Contrato com os das Notas Fiscais emitidas 

pela CONTRATADA. 

4.2.1. A aceitação definitiva ocorrerá em 48 (quarenta e oito) horas, quando as Notas Fiscais refe-

ridas serão atestadas por servidor responsável, designado para este fim, e liberado o pagamento 

a elas relativo. 

4.3. Notificar a CONTRATADA, fixando-lhe prazo para correção de irregularidades constatadas na 

prestação dos serviços. 

  

CLÁUSULA QUINTA – DA LICENÇA DE USO DOS SISTEMAS 



5.1. A CONTRATADA concede à CONTRATANTE o direito de uso de uma licença de cada Sis-

tema, objeto deste contrato, instalada no servidor e em computadores conectados em rede, de 

acordo com a quantidade de acessos simultâneos solicitada. 

5.2. É vedada a cópia dos sistemas, exceto para fazer backup.  

 

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO 

6.1. A fiscalização do fornecimento dos serviços ficará a cargo da Secretaria Municipal de Ad-

ministração, Planejamento e Finanças, representada pela servidora Vanusa Zatti Ferrari. 

6.2. A atuação ou a eventual omissão da fiscalização durante a realização dos trabalhos, não po-

derá ser invocada para eximir a Contratada da responsabilidade no fornecimento do produto.  

6.3. A comunicação entre a fiscalização e a Contratada será realizada através de correspondência 

oficial. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PREÇO  

7.1. Pela Locação e licença de uso mensal dos sistemas e pela prestação de serviços, ou forne-

cimento de produtos, objeto deste contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os valo-

res abaixo especificados:  

(especificar proposta de preço da vencedora). 

7.2. No preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, bem como frete, tributos e de-

mais encargos fiscais e trabalhistas.  

 

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

8.1. As despesas, durante o exercício de 2017, correrão por conta das seguintes dotações 

orçamentárias: 

04 – Secretaria Municipal de Planejamento e Finanças 

01 – Administração do Sistema Governamental 

2.100 – Manutenção das atividades Administrativa 

04.01.2.100.3.3.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

04.01.2.100.4.4.90.52 – Equipamentos e Material Permanente 

8.2. O município alocará, para o ano de 2018 e em caso de prorrogações que ultrapassem esse 

exercício, recursos em seus orçamentos, a fim de custear as despesas do presente contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DA VIGÊNCIA  



10.1.  A vigência do Contrato é por 12 (doze) meses, a contar da data de sua assinatura, podendo 

ser prorrogado, de acordo com o disposto na Lei Federal n.º 8.666/93. 

10.2 - A Contratada se obriga a acatar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e su-

pressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato ou da nota de 

empenho. 

10.3. O contrato poderá, com base nos preceitos de direito público, ser rescindido pelo município 

ao todo e qualquer tempo, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, mediante 

simples aviso, com prazo de 30 (trinta) dias observadas as disposições legais pertinentes.  

10.4. No caso de prorrogação de vigência do contrato, os preços serão reajustados tendo como 

base de referência o IGP-M (Índice Geral de Preço de Mercado) da Fundação Getúlio Vargas, 

contando-se o prazo a partir do mês anterior da assinatura do contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

11.1. Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei nº 8.666/93, desde 

que haja interesse do CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS SANÇÕES 

12.1. Pela inexecução total ou parcial do contrato, a Administração Municipal poderá garantida 

prévia defesa, aplicar ao contratado as seguintes sanções:  

          a) deixar de apresentar a documentação exigida no certame: suspensão do direito de licitar 

e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos e multa de 10% sobre o valor estimado da 

contratação; 

 b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e sus-

pensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 2 anos;  

 c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito 

de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor es-

timado da contratação; 

 d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e 

sem prejuízo ao resultado: advertência; 

 e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 10 (dez) dias, após os quais 

será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado do 

contrato; 



 f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Adminis-

tração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao montante não adim-

plido do contrato; 

 g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a Adminis-

tração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato; 

 h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de 

inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração Pú-

blica pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato. 

12.2. O valor da multa aplicada (tanto compensatória quanto moratória) deverá ser recolhi-

do no setor financeiro, dentro do prazo de 05 (cinco) dias úteis após a respectiva notificação.  

12.3. Caso não seja paga no prazo previsto no subitem anterior, ela será descontada por 

ocasião do pagamento posterior a ser efetuado pelo CONTRATANTE ou cobrada judicialmente.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO 

13.1.  A inexecução total ou parcial deste Contrato enseja a sua rescisão, conforme disposto nos 

artigos 77 a 80 da Lei nº 8.666/93.  

13.2.  A rescisão deste Contrato poderá ser:  

13.2.1. determinada  por  ato  unilateral  e  escrita  do  CONTRATANTE,  nos  casos enumerados 

nos  incisos  I a XII  e XVII do artigo 78 da Lei mencionada, notificando-se a CONTRATADA com a 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias;  

13.2.2.  amigável,  por  acordo  entre  as  partes,  reduzida  a  termo  no  processo  de  licitação, 

desde que haja conveniência para o CONTRATANTE;  

13.2.3.  judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria.  

13.3.  A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e funda-

mentada da autoridade competente.  Os casos de rescisão contratual serão formalmente motiva-

dos nos autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

13.4.  Além das hipóteses de rescisão acima previstas, o Contrato será rescindido sempre que a 

CONTRATADA se conduzir dolosamente.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO AO 

EDITAL E À PROPOSTA 

14.1.  O presente Contrato fundamenta-se: 

14.1.1.   nas Leis Federais nº 8.666/93 e posteriores alterações;  



14.1.2.   nos preceitos de direito público;  

14.1.3.  supletivamente, nos princípios da Teoria Geral dos Contratos e nas disposições do Direito 

Privado. 

 

CLAUSULA DÉCIMA QUINTA - DO FORO 

Elegem as partes, independente de qualquer outro por mais privilegiado que for, o Foro da 

Comarca de Constantina/RS para dirimir qualquer dúvida ou questão do presente contrato. 

E, por estarem justos e contratados, assinam o presente contrato em 02 (duas) vias de 

igual teor e forma, o qual, lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas 

testemunhas. 

 

 

Novo Xingu - RS, ......... de ............................ de 2017. 

 

 

 

________________________________   ___________________________ 

CONTRATANTE    CONTRATADO 

 

 

 

_______________________________ 

Vanusa Zatti Ferrari 

FISCAL DO CONTRATO 

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

________________________    ________________________ 

 

 

 



ANEXO VIII 

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO XINGU – RS 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES E PREGÃO 

 

Pregão Presencial Nº 028/2017 

PLANILHA DE DADOS CADASTRAIS 

 

Dados da Empresa: 

Razão Social  

CNPJ  

Endereço Completo  

CEP  

Fones/Fax  

E-mail  

Site Internet  

Optante Simples SIM(  )     NÃO (  ) 

Dados do Representante da Empresa para assinatura do Contrato: 

Nome  

Cargo  

Nacionalidade  

Estado Civil  

Profissão  

Endereço Completo  

CEP  

Fone/Fax  

E-mail  

RG/Órgão Expedidor  

CPF  

Dados Bancários da Empresa: 

Banco  

Agência  

Conta  

Dados do Contato com a Empresa: 

Nome  

Cargo  

Endereço Completo  

CEP  

Fone/Fax  

E-mail  

LOCAL E DATA 
ASSINATURA E CARIMBO DA EMPRESA 
 


