
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 022/2018 
 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2018 
 

 

Município de Novo Xingu 

Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Finanças. 

Tipo de julgamento: Menor Preço Global 

 

 

Edital de pregão presencial para a 
contratação de empresa para a prestação de 
serviços de Inventário Patrimonial 
Analítico. 

 

 

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

atribuições, torna público, para o conhecimento dos interessados, que às 09 horas, do dia 

14 do mês de maio do ano de 2018, reunirão – se no Departamento de Compras e 

Licitações, localizada na Avenida Emilio Knaak, 1160, se reunirão o pregoeiro e a equipe 

de apoio, designados pela Portaria nº 009/2018, com a finalidade de receber propostas e 

documentos de habilitação, objetivando a contratação de empresa para a prestação de 

serviços 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 014/2007, de 15 de maio de 2007, com 

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

 

1 - DO OBJETO:  

Constitui objeto, da presente licitação, a prestação de serviço de inventário dos 

bens do ativo imobilizado na forma analítica, pertencentes ao Município de Novo 

Xingu - RS, 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 distintos, 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 007/2018 

ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA  

PROPONENTE (NOME COMPLETO) 

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

AO MUNICÍPIO DE NOVO XINGU 

EDITAL DE PREGÃO Nº 007/2018 

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 devidamente 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 

documento de identidade. 

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

ser apresentada fora dos envelopes. 

 3.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

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

assemelhado, 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 

comercial ou de sociedade por ações; 



 a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, 

no caso 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 reconhecida, em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1º, 

do Código Civil, em especial o nome da empresa outorgante e de todas as pessoas com 

poderes para a outorga de procuração, 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, 

comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para 

prática de todos os atos inerentes ao certame.  

 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 obrigatória 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, firmada 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. 

            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 

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

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

habilitação. 

 

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 assinada pelo representante legal da empresa, ser redigida em linguagem 

clara, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, e deverá conter: 

 a) razão social da empresa; 

 b) proposta financeira, mencionando o preço global dos serviços objeto desta 

licitação, onde deverão estar incluídos todos os custos com material, mão-de-obra, 

inclusive o BDI, (impostos, taxas, contribuições sociais, lucro do empreendimento, etc); 

 c) planilha de quantitativos e custos unitários. 

 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 proclamação da vencedora. 

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

subitem anterior, poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), 

oferecer novos lances, 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 desistente às penalidades constantes no item 12 deste edital. 

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

implicará 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 considerado 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 pregoeiro 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 direitos, 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, preferência 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 superiores 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 vencedora 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 

prejuízo 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 interpostos. 

 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 

ENVELOPE 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; 

 

 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 tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado 

de documentos de eleição de seus administradores; 

 d) 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. 

 

 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 

Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União 

administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional – PGFN (Certidão Conjunta 

Negativa); 

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

licitante; 

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

do licitante; 

  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 Trabalho, 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 apresentação 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 esteja com o prazo de validade expirado, a licitante deverá regularizá-lo no 

órgão emitente do cadastro 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 atender ao item 3.5.1, que possuir restrição em qualquer dos documentos de 

regularidade fiscal, previstos no item 7.1.3, deste edital, terá sua habilitação 

condicionada à apresentação de nova documentação, 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 motivada e durante o transcurso do respectivo prazo. 

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

suspensa, podendo 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 habilitação. 

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

de pequeno 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 penalidades 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 licitante 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 licitante declarada vencedora, ocasião em que o pregoeiro poderá 

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

 8.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro 

proclamará a vencedora 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, importará 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 

intenção de recorrer, esta terá o prazo de 03 (três) dias corridos para apresentação das 

razões de recurso. 

 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 recorrente, 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 prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, sob 

pena de responsabilidade daquele que houver dado causa à demora. 

 

10 - DOS PRAZOS DA GARANTIA: 



 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 16 (dezesseis) meses, conforme 

especificado no Termo de Referência (Anexo I), a contar de sua assinatura, podendo ser 

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

art. 57, inciso IV 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 pela Servidora Veranice 

Holz, responsável pela fiscalização do contrato, no formato descrito no Anexo I do 

presente Edital (Termo de Referência). 

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

recolhimento das contribuições para o FGTS e o INSS, relativa aos empregados utilizados 

na prestação 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 

visualização, a indicação do número do processo e o número do pregão, a fim de acelerar 

o trâmite de recebimento 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 

suspensão 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 estimado 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 

Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao 

montante não adimplido do contrato; 

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

Administração 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 Pública 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 

liquidação qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de 

penalidade ou inadimplência 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)3210-8008, 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 realização de ato do certame na data marcada, a data constante deste edital será 

transferida, automaticamente, 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 

documentação o seu endereço, e-mail e os números de fax e telefone. 

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

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

alíneas b, c e d, 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 

condições 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 decorrente 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 

oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa renúncia a outro 

qualquer, por mais privilegiado que seja.  

 

        Novo Xingu/RS, 27 de abril de 2018. 

        

 

 

JAIME EDSSON MARTINI 
Prefeito Municipal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este edital foi examinado e aprovado quanto ao as-
pecto jurídico, deixando de manifestar-se sobre o 
objeto por não deter conhecimento técnico sobre o 
mesmo. 
 Em ........../.............../............... 
 

________________________ 
 



 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 022/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2018 

 

ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. O presente instrumento tem como objetivo definir as condições em que deverão ser 

prestados os serviços técnicos profissionais especializados de inventário 

(levantamento físico e individualizado patrimonial), avaliação, acompanhamento e 

registro mensal de todos os bens, pertencentes ao ativo imobilizado do município 

de Novo Xingu, considerando-se a legislação pertinente sobre a matéria.  

 

2. JUSTIFICATIVA 

 

2.1. O inventário patrimonial é uma das principais ferramentas a ser utilizada pelos 

gestores para verificar, de maneira analítica, a composição do patrimônio de uma 

organização e, também, racionalizar a utilização dos bens pelo reaproveitamento 

daqueles que se encontram em desuso.  Ressalte-se ainda, que a realização dos 

inventários anuais é uma exigência legal destinada à prestação de contas sobre a 

utilização dos bens públicos. 

 

3. OBJETO 

 

3.1. Constitui objeto da presente licitação a prestação de serviço de inventário dos 

bens do ativo imobilizado na forma analítica, pertencentes ao Município de 

Novo Xingu – RS, com o fornecimento de equipamento e software específico. 

 

Valores de referência: 

ITEM DESCRIÇÃO SISTEMA Unidade Valor (R$)  

01 Inventário Patrimonial Analítico 1 
31.368,00 31.368,50 

02 Manutenção e suporte 12 meses 2.590,00 31.080,00 

                                                                                    Preço total ==> 62.448,50 

 

4.  SITUAÇÃO ATUAL DO PATRIMÔNIO DO MUNICÍPIO 



 

4.1  O município de Novo Xingu, Estado do Rio Grande do Sul, possui seus bens 

concentrados na sua área territorial, espalhados por escolas, praças, indústrias, 

unidades de saúde, ginásio de esportes, dentre outros espaços públicos.  

 

4.2  Estima-se uma quantidade de, aproximadamente, 3.200 (três mil e duzentos) itens a 

serem avaliados e catalogados. 

 

4.3  O município de Novo Xingu realizou o último inventário já há mais de quatro anos, 

porém, seu sistema de controle está desatualizado, necessitando uma completa 

reestruturação, com uma reavaliação, um recadastramento de diversos itens e o 

cadastramento de muitos que não se encontram registrados. 

 

5 - FORMA DE EXECUÇÃO DO CONTRATO 

 

5.1 A execução do objeto da presente licitação se dará mediante a realização de 

inventário analítico, com a perfeita caracterização dos bens, os quais deverão possuir em 

seu cadastro, no mínimo: descrição padronizada; número de registro; preço de avaliação, 

estado do bem (excelente, bom, ruim, muito ruim, ócios, recuperável, antieconômico ou 

irrecuperável) e fotografia digitalizada. 

 

5.1  O inventário deverá compreender as fases de levantamento físico, arrolamento 

analítico e avaliação, onde: 

 

5.1.1 Levantamento: Compreendido pela coleta de dados sobre todos os elementos 

ativos e passivos do patrimônio, sendo subdividido em: a) identificação: verificação 

das características dos bens, direitos e obrigações, separando-os por classes, 

segundo a analogia de suas características; b) grupamento: reunião dos elementos 

que possuem as mesmas características (móveis, imóveis, etc.); c) mensuração: 

contagem das unidades componentes da massa patrimonial (peso, comprimento, 

número absoluto, etc.); 

 

5.1.2 Arrolamento: Registro das características e quantidade obtidas no levantamento; 

 

5.1.3 Avaliação: Atribuição de um valor econômico (R$) ao bem patrimonial, com base 

em seu preço original. 

 

5.1.3.1 Todo o procedimento de avaliação deverá obedecer aos critérios contidos na 

NBC T SP 16.10, aprovada pela Resolução nº 1.137/2008, do Conselho Federal 

de Contabilidade. 

 

5.2  As atividades correspondentes a elaboração do inventário deverão ser realizadas in 

loco. 



 

5.3  O município disponibilizará Servidor de forma permanente, com o objetivo de oferecer 

todas as informações necessárias à realização dos serviços. 

 

5.4  A identificação dos bens deverá ser efetuada através da implantação, nos mesmos, 

de etiquetas para identificação por rádio frequência (RFID), as quais serão fornecidas 

pelo contratante. 

 

5.4.1 A empresa contratada também será a responsável em fornecer o equipamento 

leitor das etiquetas, o qual será incorporado ao patrimônio do município. 

 

5.4.1.1 O equipamento deverá permitir a leitura mesmo em pontos com obstáculos; 

 

5.4.1.2 O equipamento leitor deverá permitir a leitura com até 3 (três) metros de 

distância entre ambos; 

 

5.4.1.3 O equipamento leitor deverá funcionar com bateria recarregável, se conectar ao 

computador através de sistema bluetooth e/ou cabo usb e não pesar mais do 

que 0,30 kg. 

 

5.4.1.4 O equipamento carregador da bateria ou cabo (se carregador acoplado) deverá 

acompanhar o mesmo. 

 

5.5 A empresa é responsável ainda pelo fornecimento de software (licença de uso), 

por tempo indeterminado, o qual deverá fazer a comunicação com o equipamento 

leitor de RFID, recebendo as informações, tratando-as e sincronizando as mesmas 

com o sistema da Prefeitura Municipal de Novo Xingu (BETHA PATRIMÔNIO). 

 

5.6 O software deve possuir as seguintes características mínimas: 

 

5.6.1 Deve suportar múltiplas estações de trabalho; 

 

5.6.2 Deve fazer o controle de acesso por senha, permitindo a criação de diferentes 

perfis 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; 

 

5.6.3 O software deve ser compatível com ambiente Desktop em Sistemas Operacionais 

Windows 7 ou superior; 

 

5.6.4 Deve ser compatível com rede do protocolo TPC/IP; 

 

5.6.5 Deve permitir, além da impressão, a visualização de relatórios em tela; 



 

5.6.6 Deve possuir interface como usuário no idioma português do Brasil; 

 

5.6.7 Deve registrar e manter as informações dos bens patrimoniais permitindo inclusão, 

alteração, exclusão e consulta; 

 

5.6.8 Deve realizar a entrada de bens patrimoniais registrando as informações referentes 

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

número de tombamento, data de fabricação e outras informações necessárias ao 

controle patrimonial; 

 

5.6.9 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; 

 

5.6.10 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; Relatório de Bens por Localização; Relatório de Bens por 

Responsável; Relatório Quantitativo de Materiais do Órgão Com Valor; Relatório 

Quantitativo de Materiais por Centro de Custo; Relatório de Bens por Ambiente; 

Relatório de Bens por Local; Relatório de Bens por Fornecedor; Relatório de Bens 

por Responsável; Relatório de Modificações por Período; Relatório de 

Movimentações por Responsável; Relatório de Movimentações por Localização; 

Histórico de Avaliação; Histórico de Depreciações; Relatórios de crítica do 

inventário, tais como: Relatório Bens Encontrados, Encontrados em Outras 

Unidades, Levantados, Levantados e Não Cadastrados e não Encontrados. 

 

5.6.11 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; 

 

5.6.12 Deve permitir consulta aos ambientes (salas) cadastrados permitindo filtrar e 

ordenar por Nome, Tamanho, Entidade, Local, Responsável; 

 

5.6.13 Deve permitir consulta aos locais cadastrados permitindo filtrar e ordenar por 

Nome, Entidade, Responsável, Andares, Locais e Tamanho; 

 

5.6.14 Deve registrar e manter as informações referentes aos fornecedores dos bens: 

nome, CNPJ, contato, e-mail, site, endereço, Cep e outras informações 

necessárias ao controle patrimonial permitindo inclusão, alteração, exclusão e 

consulta; 

 



5.6.15 Deve permitir consulta dos fornecedores dos bens: cadastradas permitindo filtrar e 

ordenar por Nome e Município; 

 

5.6.16 Deve registrar e manter as informações referentes aos responsáveis pelos bens: 

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

e outras informações necessárias ao controle patrimonial permitindo inclusão, 

alteração, exclusão e consulta; 

 

5.6.17 Deve permitir consulta às pessoas responsáveis pelos bens cadastradas 

permitindo filtrar e ordenar por Número de Cadastro, Nome, Departamento, Setor, 

Cargo, Ambiente, Local; 

 

5.6.18 Deve fornecer o termo de responsabilidade dos bens ao responsável designado 

para receber os bens; 

 

5.6.19 Deve registrar as movimentações dos bens entre órgãos, setores ou entidades 

externas como fornecedor, comodatário, atendendo os requisitos de segurança e 

suportando múltiplos usuários com níveis de acesso programáveis, registrando as 

informações como: origem, destino, responsável, data da movimentação e outras 

informações necessárias ao controle patrimonial permitindo inclusão, alteração, 

exclusão e consulta; 

 

5.6.20 Deve registrar as movimentações dos bens entre diferentes responsáveis ou 

entidades externas como fornecedor, comodatário, atendendo os requisitos de 

segurança e suportando múltiplos usuários com níveis de acesso programáveis; 

 

5.6.21 Deve permitir consulta às movimentações cadastradas permitindo filtrar e ordenar 

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

 

5.6.22 Deve fornecer o termo de responsabilidade dos bens ao responsável designado 

para receber os bens; 

 

5.6.23 Deve auxiliar a avaliação dos bens patrimoniais segundo as Normas Brasileiras 

para 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; 

 

5.6.24 Deve permitir a reavaliação aditiva dos bens, onde o usuário poderá informar valor 

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

valores informados aos valores residuais do bem. Isso afetando o cálculo da 

depreciação mensal realizada a partir do mês que ocorreu a reavaliação; 

 



5.6.25 Deve fazer o cálculo da depreciação com base na vida útil estabelecida pelas 

normas da Receita Federal; 

 

5.6.26 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; 

 

5.6.27 Deve realizar a depreciação contábil dos bens a cada fechamento mensal e emitir 

relatório contábil que apresente as contas de ativo, suas movimentações durante o 

mês e os valores corrigidos e residuais, após aplicar as regras de depreciação; 

 

5.6.28 Deve registrar a baixa dos bens patrimoniais registrando o tipo de baixa e 

realizando os ajustes necessários; 

 

5.6.29 Deve permitir a consulta das baixas registradas a partir dos seguintes filtros: 

número patrimonial; órgão; unidade gestora; destino; tipo da baixa; situação da 

baixa; período de baixa; 

 

5.6.30 Deve fornecer os seguintes relatórios: Relatório de Bens Baixados; 

 

5.6.31 Deve realizar os inventários usando o equipamento leitor de RFID, registrando as 

informações 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; 

 

5.6.32 Deve permitir consulta aos inventários cadastrados permitindo filtrar e ordenar por 

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

Restantes, Total. 

 

5.6.33 Deve emitir relatório contábil que apresente as contas de ativo e suas 

movimentações durante o mês que acabou de ser fechado, permitindo a 

conferência dos lançamentos realizados nos sistemas oficiais de contabilidade 

pública; 

 

5.7 O município poderá requerer a instalação do sistema em quantos computadores 

clientes  desejar; 

 

5.8 Os dados deverão ser armazenados em Servidor do município. 

 

5.9 A implantação e configuração do software nos equipamentos do Município, e demais 

rotinas necessárias à perfeita implementação e operação dos mesmos, bem como o 

treinamento de Servidores municipais no seu local de trabalho e suporte técnico 



sempre que necessário, sendo de responsabilidade da empresa a ser contratada, tais 

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

 

6 CONCILIAÇÃO PATRIMONIAL 

 

6.1 Deverá ser efetuado o processamento e a automação da conciliação entre os dados 
coletados e os dados anteriores existentes na base do cadastro patrimonial. No caso 
de perfeita conciliação entre os dados, o bem será dado por definitivamente conciliado, 
alterando-se, se necessário, apenas alguns dados cadastrais, de modo a permitir 
melhor identificação de cada bem patrimonial. 

 
6.2 Nesse processamento, será conferida a descrição e, se houver divergências, será 

regularizada e/ou alterada. Para os bens não identificados com plaquetas patrimoniais, 
no momento do inventário, a conciliação deverá ser feita por critérios técnicos (marca, 
modelo, ano, fabricação e estado de conservação). 

 
6.3 Dessa conciliação, resultará a identificação de possíveis faltas patrimoniais (bens 

existentes no cadastro do sistema patrimonial e que não foram localizados 
fisicamente) ou sobras físicas (bens localizados fisicamente que não foram 
identificados no cadastro do sistema patrimonial). 

 

6.4  Diante da constatação de sobras físicas ou faltas patrimoniais, caberá à 
CONTRATADA a apresentar relatório com a relação das mesmas e a descrição de 
cada item. 

 

7 REQUISITOS DA EQUIPE TÉCNICA E ADMINISTRATIVA 
 
7.1  A equipe técnica da PROPONENTE deverá ser supervisionada por profissionais da 

área de engenharia e contabilidade, com formação de nível superior, com registro 
ativo nos respectivos Conselhos de Classe, e deverá apresentar relação nominal, com 
os respectivos currículos resumidos dos componentes. 

 
8 PRAZO DE EXECUÇÃO DOS TRABALHOS 
 
8.1  A empresa contratada terá um prazo de 120 (cento e vinte) dias para a realização de 

todas as atividades inerentes a presente contratação, exceto no que diz respeito a 
manutenção do software e o suporte referente a sua operação, a qual deverá perdurar 
por 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura do contrato. 

 
9 PRODUTOS A SEREM ENTREGUES 

 
9.1 Relatório de avaliação conforme descrito no presente termo de referência; 
9.2 Relatório de sobras e faltas com as respectivas descrições dos itens; 
9.3 Relatório de bens considerados inservíveis, ociosos, antieconômicos e irrecuperáveis, 

visando o desfazimento e a baixa patrimonial; 
9.4 Termos de Responsabilidade Patrimonial assinados pelos responsáveis em cada 

setor/ambiente; 



9.5 Relatório de conclusão dos trabalhos, com as observações achadas necessárias, 
referente a peculiaridades não previstas neste instrumento, devidamente assinado 
pelo responsável técnico da empresa; 

9.6 Etiquetas RFID coladas em todos os bens patrimoniais do município, nos quais há 
essa possibilidade, com o devido registro/cadastro no sistema informatizado; 

9.7 Software, implantado, atualizado e sincronizado com o sistema de controle patrimonial 
tido pelo município; 

9.8 Equipamento leitor de RFID, com as características descritas no presente edital; 
9.9 Treinamento dos Servidores indicados pelo município, para a alimentação do sistema; 
9.10 Manutenção e suporte técnico do software por um período de 12 (doze) meses 

após a assinatura do contrato. 
 

10 DAS RESPONSABILIDADES DA EMPRESA CONTRATADA 

 

10.1 Será de responsabilidade da empresa contratada: 

 

10.1.1 Arcar com os custos de deslocamento e todas as demais despesas correlatas, 

produzidas a fim de dar cumprimento ao objeto do presente Edital; 

10.1.2 Inteirar-se das normas de funcionamento da Prefeitura, quais sejam: horários de 

funcionamento, horários das atividades normais e especiais, dentro e fora do 

expediente e orientações necessárias à execução das atividades especiais. 

10.1.3 Responsabilizar-se integralmente pelos serviços contratados, nos termos da 

legislação vigente; 

10.1.4 Manter rigorosamente em dia as despesas com pessoal e seus respectivos  

encargos  sociais e trabalhistas; 

10.1.5 Programar, na forma definida, o planejamento dos serviços, de forma a obter uma 

operação correta e eficaz, realizando as tarefas de forma meticulosa e constante; 

10.1.6 Reparar, corrigir, ou substituir, a suas expensas, no todo ou em parte, o objeto 

desta contratação, em que se  verificarem  vícios,  defeitos  ou  incorreções,  

resultantes  da  execução  dos  serviços,  salvo  quando  o defeito, for 

comprovadamente, provocado pela Contratante; 

10.1.7 Prever toda a mão de obra necessária à operacionalização dos serviços, nos 

regimes  contratados, obedecidas as disposições da legislação vigente; 

10.1.8 Selecionar e preparar rigorosamente os empregados que irão prestar os serviços; 

10.1.9 Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução do contrato, salvo com 

prévia e expressa autorização da contratante; 

10.1.10 Responder administrativa, civil e penalmente por quaisquer danos materiais 

ou pessoais ocasionadas a contratante e/ou terceiros, por seus empregados, 

dolosa ou culposamente; 

10.1.11 Atender plenamente quaisquer exigências do representante da contratante, 

inerentes ao objeto da contratação; 

10.1.12 Responsabilizar-se por danos causados ao patrimônio da Instituição ou 

terceiros, decorrentes de negligência. 

 



11 SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DO SISTEMA 

 

11.1 A empresa contratada deverá fornecer suporte técnico em tempo integral durante a 

fase de implantação do sistema, na Prefeitura. 

11.2 Deverão ser cumpridas as atividades de: instalação e parametrização de tabelas e 

cadastros; adequação de relatórios e logotipos; estruturação 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 

funcionalidades consideradas indispensáveis para o funcionamento e pleno uso de 

cada sistema. 

11.3 Durante o período contratual, após a implantação do sistema, deverá ser garantido 

atendimento para suporte técnico ao corpo fiscal, à equipe de atendimento e demais 

usuários, no horário 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 pessoal, 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 satisfazer as necessidades de segurança; 

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

técnicas relacionadas à utilização dos sistemas, como: gerar/validar arquivos para 

Órgão Governamental, Instituição 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 Prefeitura, entre outras 

necessidades específicas desta administração; 

e) Atualização de versão dos sistemas sempre que necessário; 

f) Esse atendimento poderá ser realizado por telefone, via internet, através de 

serviços de suporte remoto ou no local, no ambiente de trabalho da Prefeitura 

Municipal, sempre que as alternativas anteriores não resultarem em solução 

satisfatória, após a abertura do chamado; 

g) 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; 

h) 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 negócio, 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 do 

sistema, fornecendo o produto testado, o mesmo deverá estar sujeito 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 viabilidade de execução técnica pelos analistas/desenvolvedores 

encarregados do sistema requerido, obedecidas as demais condições contratuais e 

os valores propostos na proposta financeira. 

 

12 DO PAGAMENTO 

 

12.1 O pagamento será efetuado da seguinte forma: 

12.1.1 Uma única parcela, referente aos produtos listados no item 9 do presente Termo de 

Referência, exceto manutenção e suporte técnico, com pagamento em até 30 

(trinta) dias após a sua entrega, os quais deverão cumprir todas as exigências 

inerentes, descritas neste edital e na legislação brasileira referente a matéria; 

12.1.1.1 O município fará a verificação, a critério próprio, do cumprimento das exigências 

atinentes a presente contratação e, somente após, efetuará o pagamento da 

parcela correspondente. 

12.1.1.2 Caso seja verificado descumprimento de qualquer das exigências constantes no 

presente edital, o município fará o apontamento por escrito, concedendo prazo 

para a sua correção, sendo também o pagamento retido, até que seja procedido 

o ajuste devido. 

12.1.2 Parcelas mensais, referentes a manutenção e suporte, a iniciarem-se após a 

entrega dos produtos, conforme itens 9.1 a 9.9; 

12.1.2.1 O número de parcelas será o equivalente 12 (doze), após a entrega dos 

produtos, conforme descrito no item 9.10; 

12.1.3 Caso a Administração do município entenda a necessidade de prorrogação do 

prazo de prestação dos serviços de manutenção e suporte técnico do software, 

poderá fazê-lo de acordo com o inciso IV do artigo 57 da Lei Federal 8.666/93. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 022/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2018 

 

ANEXO II 

 

 

DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA, EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE (PARA FINS DE BENEFÍCIO DAS DISPOSIÇÕES DO CAPÍTULO V 
DA LEI COMPLEMENTAR 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 007/2018, 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$ 

2.400.000,00 (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 

 

 

     _____________________________________ 
     Nome do profissional contábil: 
     Nº de seu registro junto ao CRC: 
 
 
 
 



PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 022/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2018 

 

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 007/2018. 

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 2018. 

 

 

 

___________________________________________________ 
Assinatura do representante legal da licitante 

Nome do representante legal da licitante 
 

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

 

 

 

 

 

 



PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 022/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2018 

 

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 007/2018, 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 2018. 

 

 

 

 

___________________________________________________ 
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 LICITATÓRIO Nº 022/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2018 

 

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 Unidade Valor (R$) Valor(R$) 

01 Inventário Patrimonial Analítico 1 
  

02 Manutenção e suporte  12 meses   

                                                                                        Preço total ==>  

 

 

Novo Xingu/RS, ____ de ___________ de 2018. 

 

 

 

 

______________________________________ 

NOME E ASS. DO RESP. LEGAL DA EMPRESA 

Carimbo com razão social e CNPJ da empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 022/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2018 

 

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 trabalho noturno, perigoso ou insalubre com pessoas menores de dezoito 

anos, nem desenvolve qualquer trabalho com menores de dezesseis anos, salvo na 

condição de aprendiz, a partir de quatorze anos, em cumprimento do disposto no 

artigo 7º, XXXIII, da Constituição Federal. 

 

 

.................................., ............ de ............................ de 2018. 

 

 

 

 

___________________________________________________ 
Assinatura do representante legal da licitante 

Nome do representante legal da licitante 

 

 

 

 

 

 

 



PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 022/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2018 

 

ANEXO VII 

 

MINUTA DE CONTRATO 

 

TERMO DE CONTRATO QUE CELEBRAM 
O MUNICÍPIO DE NOVO XINGU E A 
EMPRESA _______________, CUJO 
OBJETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INVENTÁRIO PATRIMONIAL ANALÍTICO 

 

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 cidade 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 município de xxx, doravante 
denominada CONTRATADA, representada neste ato pelo Sr. xxx, brasileiro, 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 
conformidade com a Lei nº 8.666/93 e condições estabelecidas no PREGÃO 
PRESENCIAL n.º 007/2018, constante do Processo  Administrativo Licitatório nº 
022/2018 e consoante as cláusulas e condições que se enunciam a seguir: 

 
 

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 

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

prestação de serviços de Inventário Patrimonial Analítico, incluindo o fornecimento de 

equipamento e licença definitiva de software, suporte técnico e manutenção do sistema, 

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

007/2017 e seus anexos, que passa a fazer parte integrante deste CONTRATO. 

 

 

 

O objeto contratual compreende os seguintes elementos: 
a) Relatório de avaliação conforme descrito termo de referência, Anexo I do Edital de 

Pregão Presencial nº007/2018; 
b) Relatório de sobras e faltas com as respectivas descrições dos itens; 



c) Relatório de bens considerados inservíveis, ociosos, antieconômicos e 
irrecuperáveis, visando o desfazimento e a baixa patrimonial; 

d) Termos de Responsabilidade Patrimonial assinados pelos responsáveis em cada 
setor/ambiente; 

e) Relatório de conclusão dos trabalhos, com as observações achadas necessárias, 
referente a peculiaridades não previstas neste instrumento, devidamente assinado 
pelo responsável técnico da empresa; 

f) Etiquetas RFID coladas em todos os bens patrimoniais do município, nos quais há 
essa possibilidade, com o devido registro/cadastro no sistema informatizado; 

g) Software, implantado, atualizado e sincronizado com o sistema de controle 
patrimonial tido pelo município; 

h) Equipamento leitor de RFID, com as características descritas no Anexo I do Edital 
de Pregão Presencial nº007/2018; 

i) Treinamento dos Servidores indicados pelo município, para a alimentação do 
sistema; 

j) Manutenção e suporte técnico do software por um período de 12 (doze) meses 
após a assinatura do presente contrato. 

 
 
CLÁUSULA SEGUNDA – DA PRESTAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

 
2.1. A prestação dos serviços ora contratados se deve ater às condições estabelecidas no 
Edital de Pregão Presencial nº 007/2018 e na Proposta de Preços, bem como às normas 
legais e éticas que regulamentam os direitos e a atividade de software. 
 
2.2. O licenciamento/locação mensal 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. 
 
2.3. 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. 
 
2.4. Todo e qualquer serviço não previsto na proposta e no contrato somente poderão ser 
executados 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 
decorrentes da execução dos serviços que lhe estão afetos, os quais não poderão, em 
nenhuma hipótese, ser transferidos a CONTRATANTE, respondendo, civil e 
criminalmente, por eventuais prejuízos 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. 
 



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 
especificações 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 licitação. 
 
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 condições 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 Federal 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, responsabilizada civil, administrativa e 
criminalmente pelo uso indevido de tais documentos, informações e dados. 
 
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. 
 
4.3. 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 Sistema, 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.  
 
5.3. É vedada a sublocação, empréstimo, arrendamento ou transferência do(s) software(s) 
contratado a outro usuário, assim como também é a engenharia reversa, a decompilação 
ou a decomposição do(s) referido(s) sistema(s). 
 

CLÁUSULA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO 
 

6.1. A fiscalização do fornecimento dos serviços ficará a cargo do da Secretaria Municipal 
de Administração, Planejamento e Finanças e da servidora Veranice Holz. 
 
6.2. 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 
dos serviços.  
 
6.3. A comunicação entre a fiscalização e a contratada será realizada através de 
correspondência oficial. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PREÇO  
 

7.1. O valor total deste contrato é de R$ _____________  
 
7.2. Pelo suporte técnico e manutenção mensal dos sistemas e pela prestação de 
serviços, objeto deste contrato, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA os valores 
abaixo especificados:  
 
(especificar proposta de preço da vencedora). 
 
7.3. No preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, bem como frete, tributos 
e demais encargos fiscais e trabalhistas.  
 
7.4. O pagamento dos valores especificados no item 7.2 se iniciarão a partir da entrega do 
inventário, de acordo com o estabelecido no Anexo I do Edital de Pregão Presencial nº 
007/2018. 
 
 

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
8.1. As despesas, durante o exercício de 2018, correrão por conta das seguintes dotações 

orçamentárias: 

 

05 – Secretaria da Saúde 
01 – Administração do sistema Governamental 
2.022 – Manutenção das atividades Administrativa 
3.3.90.39.00.00.00.00 0040 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

 

07 – Secretaria da Educação, Cultura e Desporto 
01 – Administração do Sistema Governamental 



2.022 – Manutenção das Atividades Administrativa 
3.3.90.39.00.00.00.00.0020 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

 

08 – Secretaria da Agricultura e Pecuária 
01 – Administração do Sistema Governamental 
2.022 – Manutenção das Atividades Administrativa 
3.3.90.39.00.00.00.00 0001 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 

 

09 – Secretaria de Obras Públicas 
01 – Administração do sistema Governamental 
2.022 – Manutenção das atividades Administrativa 
3.3.90.39.00.00.00.00 0001 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 

8.2. O município alocará, para o ano de 2019 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 16 (dezesseis) 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 supressões 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, o preço referente à mensalidade 
para suporte técnico e manutenção do sistema será reajustado 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 das condições estabelecidas neste Contrato, o 
Município de Novo Xingu - RS garantirá a prévia defesa da CONTRATADA, que deverá 



ser apresentada no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da sua notificação, aplicar, sem 
prejuízo das responsabilidades penal e civil, as seguintes sanções:  
a) ADVERTÊNCIA, por escrito, quando a CONTRATADA deixar de atender quaisquer 
indicações aqui constantes;  
b) MULTA COMPENSATÓRIO-INDENIZATÓRIA no percentual de 2%(dois  por cento) 
calculado sobre o valor do presente Contrato;  
c) SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DE PARTICIPAR EM LICITAÇÃO E IMPEDIMENTO DE 
CONTRATAR COM O MUNICIPIO, pelo prazo de até 02 (dois) anos;  
d) DECLARAÇÃODE INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A 
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição 
ou até que  seja  promovida  a  reabilitação,  na  forma  da  Lei,  perante  a  própria  
autoridade  que  aplicou  a penalidade.   
 
12.2. O valor da multa aplicada (tanto compensatória quanto moratória) deverá ser 
recolhido 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 
fundamentada da autoridade competente.  Os casos de rescisão contratual serão 
formalmente motivados 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 está vinculado ao Edital de Pregão Presencial nº007/2018 e 
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 2018. 
 
 
 
 
________________________________  ___________________________ 

CONTRATANTE    CONTRATADO 
 
TESTEMUNHAS: 
 
________________________    ________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANEXO VIII 
PROCESSO ADMINISTRATIVO LICITATÓRIO Nº 022/2018 

PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2018 
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 


