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EDITAL 

Pregão Presencial Nº 000010 / 2020 

PREÂMBULO 

A Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, Estado do Espírito Santo, com sede na Rua 

Desembargador Danton Bastos, nº 0001, Centro, Barra de São Francisco/ES, torna público que realizará 

procedimento de licitação na modalidade Pregão Pr esencial, com amparo na Lei nº 10.520/2002, Lei nº 

8.666/1993, Lei Complementar nº 123/2006, através do Pregoeiro e Equipe de Apoio designados pelo 

Decreto nº 0064 de 02 de abril de 2018. 

1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

1.1 - Modalidade: Pregão Presencial Nº 000010/2020 

1.2 - Processo Administrativo: 018802/2020 

1.3 - Tipo de Licitação: MENOR PREÇO POR LOTE 

1.4 - Objeto de Licitação:  Contratação de empresa para prestação de serviço de suporte técnico e 

licença de uso de Software, para gerenciamento da produção agrícola e dos atendimentos 

realizados pela Secretaria Municipal da Fazenda, através do Núcleo de Atendimento ao Contribuinte 

- NAC, conforme Termo de Referência e Anexo I do Edital. 

ITEM 

(SERVIÇO) 

DESCRIÇÃO  VALOR MENSAL 

(Estimado) 

VALOR TOTAL (12 

MESES) 

01 CESSAO DE LICENCA DE 

USO DE SOFTWARE - Para 

gerenciamento da produção 

agrícola, em até 03 

computadores. 

R$ 4.680,00 R$ 56.160,00 

02 IMPLANTACAO E 

TREINAMENTO - 

 R$ 4.680,00 

VALOR TOTAL DO CONTRATO: R$ 60.840,00 

 

1.5 - Dotação Orçamentária: A despesa ocorrerá na Dotação Orçamentária da ficha, 00100-1001000000 

- OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA, referente ao orçamento do exercício de 

2020. 

 

2 - DA SESSÃO PÚBLICA 

2.1 - A Sessão de Abertura do presente Certame Licitatório, realizar-se-á no dia 15 de maio de 2020 às 

09:00 Horas, na sala da CPL (Comissão Permanente de Licitação) situada na Alameda Santa Terezinha 

nº 100, Bairro Vila Landinha, neste Município. 

2.2 - Data, Local e Hora para protocolo dos envelopes (ENVELOPE 01 - PROPOSTA , ENVELOPE 02 

- HABILITAÇÃO): 
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2.2.1 - Os envelopes deverão ser protocolados no Setor de Protocolo da Prefeitura Municipal de Barra de 

São Francisco, Espírito Santo, situado na Rua Desembargador Danton Bastos, nº 001, Centro, Sede 

da Prefeitura Municipal, a partir da presente data, até as 08:30 Horas do dia de abertura do certame. 

2.2.2 -Em nenhuma hipótese serão recebidos quaisquer envelopes fora do prazo estabelecido neste Edital. 

3 - DIVULGAÇÃO, ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAÇÕES 

3.1 - As empresas que tiverem interesse em participar do presente certame deverão retirar o edital no site 

www.pmbsf.es.gov.br, ficando obrigadas a acompanhar as publicações referentes à licitação no Diário 

Oficial do Estado, tendo em vista a possibilidade de alterações e avisos sobre o procedimento.  

3.2 - Os pedidos de esclarecimentos quanto ao objeto ou ao procedimento de licitação devem ser 
enviados ao Pregoeiro até 3 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, 
através do endereço eletrônico licitacao@pmbsf.es.gov.br. 
 
3.3 - Os prazos e as condições para requerer IMPUGNAÇÃO deste Edital são os previstos nos §§§ 1º, 2º 
e 3º do artigo 41 na Lei nº 8.666/93 e alterações. 
 
3.4 - A impugnação do edital deverá ser promovida através de protocolo da Prefeitura Municipal de Barra 
de São Francisco, até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, seguindo 
as condições e os prazos previstos no art. 41 da Lei nº 8.666/1993. 
 
3.5 - A impugnação do edital deverá ser dirigida ao Pregoeiro, indicando os números do Pregão e do 
Processo Administrativo, assim como o telefone e o e-mail do impugnante. No mesmo momento deverá 
ser juntado documento que comprove a aptidão do signatário para a representação da empresa licitante. 
 
3.6 - O Pregoeiro decidirá sobre a impugnação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, informando ao 
interessado sobre a sua decisão. 
 

3.7 - No caso de acolhimento da impugnação, será designada nova data para a realização do certame, 
exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas. 

4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

4.1 - Somente poderão participar deste Pregão Presencial as empresas que atenderem todas as 

exigências contidas neste edital e seus anexos, além das disposições legais, independentemente de 

transcrição. 

4.2 - Poderão participar deste Pregão Presencial somente pessoas jurídicas que desenvolvam as 

atividades objeto desta licitação e que atendam às exigências deste edital. 

4.3. Não serão admitidas à participação nesta Licitação de empresas que estejam cumprindo pena de 

suspensão temporária de participação em licitação e/ou impedimento de contratar com a Administração 

Pública; que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com qualquer órgão público; ou 

que se subsumem as disposições dos arts. 9º e inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93 

4.4 A participação no certame implica na aceitação de todas as condições estabelecida neste instrumento 

convocatório. 

5 - DO CREDENCIAMENTO 

5.1 - Para fins de credenciamento junto ao Pregoeiro, as empresas licitantes poderão ser representadas 

na sessão do Pregão por proprietário, sócio ou dirigente, desde que seja apresentado o original ou cópia 
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autenticada do Estatuto ou Contrato Social e seus termos aditivos, ou Registro Comercial, no caso de 

empresa individual, bem como cópias de seus documentos pessoais com o intuito de que seja comprovada 

a aptidão para participação do certame. 

5.2 - Para fins de credenciamento, o proponente poderá ainda enviar um Representante munido de 

documento que o credencie à participação (ANEXO III), com firma reconhecida, respondendo o mesmo 

pela representada ou Instrumento Procuratório, que o autorize a responder pelo proponente. 

5.3 - O credenciamento ocorrerá na mesma data e local mencionado no item 2.1 a partir das 09:00  Horas. 

5.4 - O credenciamento é imprescindível para que o interessado possa realizar lances verbais e 

sucessivos, bem como possa manifestar interesse recursal. 

5.5 - Para a efetivação do Credenciamento o representante do proponente apresentará ao Pregoeiro: 

a) Cópia de Documento de Identidade, emitido por Órgão Público. No caso do representante ser 

mandatário, nos termos do item 5.2, este deverá apresentar, juntamente com sua documentação, cópia 

do documento de identidade do sócio (s) e/ou proprietário (s) que o credenciou à participação no 

certame. As referidas cópias, quando não autenticadas, deverão ser apresentadas acompanhadas de 

seus originais a fim de que o Pregoeiro possa providenciar a autenticação das mesmas; 

b) Instrumento Procuratório (ANEXO III), com firma reconhecida, que o autorize a participar 

especificamente deste Pregão Presencial ou Instrumento Procuratório Público ou Privado, com firma 

reconhecida, que o autorize a responder pelo proponente, inclusive para a oferta de lances verbais de 

preços, firmar declarações, desistir ou apresentar recurso, assinar a ata e praticar todos os demais atos 

pertinentes ao presente certame, em nome do proponente (o referido documento faz-se necessário, 

somente quando o representante não for sócio ou proprietário da empresa). 

b.1) O reconhecimento de firma, constante na alínea 'b', fica DISPENSADO, desde que o representante 

apresente o documento de identidade do signatário, podendo o agente público confrontar as assinaturas, 

ou estando o signatário presente, poderá este assinar o documento diante do agente, sendo lavrada sua 

autenticidade no próprio documento;  

c) Apresentação das Declarações, conforme modelos nos Anexos IV e VI, em cumprimento ao disposto 

no art. 4º, VII da Lei nº 10.520/02, que deverão ser entregues separadamente dos Envelopes de Proposta 

e Habilitação. 

d) Cópia autenticada do Ato Constitutivo Estatuto ou Contrato Social, do Documento de Eleição de seus 

Administradores, devidamente registrados na Junta Comercial ou no Cartório de Pessoas Jurídicas, 

conforme o caso, a fim de comprovar se o outorgante do instrumento procuratório que trata o subitem 

anterior possui os devidos poderes da outorga supra. 

e) Declaração constante no Anexo VIII, devidamente preenchida com os dados da licitante participante 

(não sendo a referida declaração apresentada junto à documentação de credenciamento, poderá o 

Pregoeiro solicitar o preenchimento da mesma durante a sessão). 

5.6 - Na hipótese dos licitantes não apresentarem, no momento do credenciamento, as declarações de 

caráter obrigatório de acordo com os modelos constantes nos Anexos IV e VI, o Pregoeiro disponibilizará 

a estes um modelo de declaração que poderá ser preenchido e assinado pelo representante credenciado. 

5.7  - A apresentação do Contrato Social, Ato Constitutivo ou Estatuto, devidamente autenticado no 

Credenciamento, isenta o Licitante de apresentá-los no Envelope nº02 - HABILITAÇÃO. 
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5.8 - Além dos documentos exigidos acima, a licitante que for MICROEMPRESA ou EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE que quiser usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar Federal n° 

123/2006, deverá comprovar no Credenciamento esta condição por meio de declaração emitida pela Junta 

Comercial do Estado onde for sediada a empresa. 

5.9 - Caso o licitante não se faça presente deverá remeter as declarações de que trata a letra "c" do  item 

5.5 em envelope apartado que deverá trazer os seguintes dizeres: 

"PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES" 

Pregão Presencial Nº. 000010/2020 

ABERTURA: 15 de maio de 2020 ÀS <HORA_ABERTURA> horas. 

"ENVELOPE DECLARAÇÃO". 

 

5.10 - Na hipótese do representante apresentar, no momento do credenciamento os documentos de 

identidade originais exigidos na alínea 'a' do item 5.5, o Pregoeiro poderá providenciar as copias e realizar 

a autenticação durante a fase de Credenciamento. 

 

6 - DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

6.1 - Os licitantes deverão entregar no entretempo definido neste edital sua Proposta de Preço e a 

Documentação necessária para Habilitação, em 02 (dois) envelopes distintos, lacrados e rubricados, 

contendo na parte externa, além da Razão Social completa da proponente e CNPJ, os seguintes dizeres:  

À: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES 

Pregão Presencial Nº 000010/2020 

ABERTURA: 15 de maio de 2020, HORA: 09:00 horas 

ENVELOPE Nº 001 - PROPOSTA 

 

À: 

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO - ES 

Pregão Presencial Nº 000010/2020 

ABERTURA: 15 de maio de 2020, HORA: 09:00 horas 

ENVELOPE Nº 002 - HABILITAÇÃO. 

 

6.2 - O Envelope nº 001 - PROPOSTA deverá conter as informações /documentos exigidos no item 7 deste 

Edital, e o Envelope nº 002 - HABILITAÇÃO deverá conter os documentos/informações exigidos no item 9 

deste Edital. 

6.3 - Os documentos poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada 

por Tabelião de Nota, ao Pregoeiro ou Equipe de Apoio da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco 

- ES, hipótese em que a autenticação deverá ocorrer imediatamente após a abertura dos envelopes, ou 

por publicação Oficial. 

7 - DA PROPOSTA DE PREÇO 

7.1 - A proposta deverá ser formulada em 01 (uma) via, datilografada ou digitada, contendo a identificação 

da empresa licitante (nome e CNPJ), datada, assinada e carimbada por seu representante legal, sem 

emendas, rasuras ou entrelinhas, devendo conter as seguintes informações: 
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a) Discriminação do objeto ofertado conforme especificações e condições previstas no Anexo 01; 

b) Validade da Proposta - que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de 

abertura do Certame; 

c) Preço unitário (cada item) e Preço Total (cada lote), cotado em Real e com até duas casas decimais 

após a vírgula (R$ X,XX), incluindo-se todos os custos, dentre eles, os encargos sociais, impostos, taxas, 

seguros, licenças, incidentes sobre os serviços prestados, conforme modelo Anexo 01. 

7.2 - O licitante, ao elaborar sua proposta escrita, poderá utilizar o Anexo I do Edital como modelo ou 

realizar a impressão da proposta através do software diposnibilizado pela PMBSF, conforme Item 7.12 

deste Edital. 

7.3 - No preço proposto já serão considerados incluídos todos os encargos, tributos, contribuições e 

obrigações sociais, trabalhistas e previdenciárias, bem como todos os outros custos relacionados aos 

demais serviços de apoio, os quais não acrescentarão ônus para a Prefeitura Municipal de Barra de São 

Francisco/ES. 

7.4 - A simples apresentação da proposta por si só, implicará na plena aceitação por parte do licitante de 

todas as condições deste edital, independentemente de transcrição. 

7.5 - A proposta será desclassificada se desatender, expressamente, as normas e exigências deste edital. 

7.6 - As propostas, sempre que possível, deverão trazer as mesmas expressões contidas no Anexo I, 

evitando sinônimos técnicos, omissões ou acréscimos referentes à especificação do objeto. 

7.7 -  Não será aceita proposta parcial (quantidade inferior) com relação ao objeto. 

7.8 - Serão aceitas as propostas em que constarem erros de cálculo nos valores propostos, reservando-

se o Pregoeiro do certame, o direito de corrigi-los na forma seguinte: 

a) O erro na multiplicação de preços unitários pelas quantidades correspondentes será retificado 

mantendo-se o preço unitário e a quantidade, corrigindo-se o produto. 

b) O erro na adição será retificado conservando-se as parcelas corretas, trocando-se o total proposto pelo 

corrigido. 

7.8 - Serão desclassificadas as propostas que: 

a) Não atenderem as disposições contidas neste Edital; 

b) Apresentarem preços incompatíveis com os praticados no mercado. 

7.9 - A empresa vencedora do Pregão deverá encaminhar ao Pregoeiroem até 24 (vinte e quatro horas) 

do encerramento do procedimento a nova proposta de preço, que reflita o valor vencedor na sessão 

pública, sendo que a planilha deverá sofrer o mesmo percentual de desconto em relação aos preços 

unitários e ao preço global adjudicado. 

8 - DOS PROCEDIMENTOS DE JULGAMENTO DA PROPOSTA 

8.1 - Declarada aberta à sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos licitantes. 

8.2 - Caso o licitante não esteja presente deverá enviar as declarações, conforme Anexo 04 e 06,  na forma 
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estipulada pelo item 5.8. 

8.3 - O Pregoeiro procederá à abertura do Envelope nº 001 - PROPOSTA, julgando-as e classificando-as, 

pelo MENOR PREÇO POR LOTE considerando para tanto as disposições da Lei nº 10.520/02, 

principalmente as previstas no art. 4º, VIII, IX e X. 

8.4 - Serão desclassificadas as propostas elaboradas em desacordo com os termos deste edital ou que 

imponham condições, que se oponham a quaisquer dispositivos legais vigentes. 

8.5 - Para efeito de classificação das propostas, em cumprimento ao Inciso VII, do Art. 4°, da Lei 10.520/02, 

apenas o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) 

superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor. 

8.6 - Para efeito de classificação das propostas, em cumprimento ao Inciso IX, do Art. 4°, da Lei 10.520/02, 

não havendo pelo menos 3 (três) ofertas nas condições definidas no inciso anterior, poderão os autores 

das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer novos lances verbais e sucessivos, 

quaisquer que sejam os preços oferecidos. 

8.7 - Uma vez classificada as propostas o Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, 

de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preço 

e os demais, em ordem decrescente de valor. 

8.8 - Os valores dos lances deverão ser decrescentes e distintos. 

8.9 - A desistência em apresentar lance verbal, quando convidado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão do 

licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito 

de ordenação das propostas. 

8.10 - O Pregoeiro durante a sessão poderá estipular normas, procedimentos, prazos e demais condições 

que julgar necessárias a fim de por ordem ao certame. 

8.11 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às 

penalidades previstas em lei e neste edital. Dos lances ofertados não caberá retratação. 

8.12 - Não havendo mais interesse dos licitantes em apresentar lance verbal, será encerrada a etapa 

competitiva e ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO POR LOTE. 

8.13 - Encerrada a sessão de lances, se verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 44, §2°, 

da Lei Complementar Federal n° 123/2006, será  assegurado, como critério do desempate, preferência de 

contratação para as empresas de pequeno porte que atenderem as exigências deste Edital. 

8.14 - Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as propostas apresentadas pela 

microempresa e pela empresa de pequeno porte, sejam superiores em até 5% (cinco por cento) à proposta 

de menor valor. 

8.15 -  Ocorrendo empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 

a) A microempresa ou a empresa de pequeno porte 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 ou empresa de pequeno porte, convocada na forma da alínea anterior, não 

apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de classificação, às 
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demais microempresas e empresas de pequeno porte, que se enquadrarem na hipótese do item 8.14 deste 

Edital, a apresentação de nova proposta, no prazo previsto na alínea "a" deste item. 

8.16 - Se nenhuma microempresa ou empresa de pequeno porte, satisfazer as exigências previstas neste 

Edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta originariamente de menor 

valor. 

8.17 - O disposto nos itens 8.13 a 8.16 deste Edital, não se aplica às hipóteses em que a proposta de 

menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. 

8.18 - O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço. 

8.19 - Em seguida o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da(s) primeira(s) classificada(s), quanto ao 

valor, decidindo motivadamente a respeito. 

8.20 - O critério de aceitabilidade dos preços ofertados será o de compatibilidade com os preços praticados 

no mercado, coerentes com a execução do objeto ora licitado, acrescidos dos respectivos encargos sociais 

e benefícios e despesas indiretas. 

8.21 - Sendo aceitável a proposta será aberto o Envelope nº 02 - HABILITAÇÃO e verificado o atendimento 

as exigências de habilitação previstas neste edital. 

9 - DA HABILITAÇÃO 

9.1 - Os licitantes deverão apresentar no Envelope nº 002 - HABILITAÇÃO, os documentos abaixo 

relacionados: 

9.2 - Da Habilitação Jurídica 

a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 

b) Cópia do ato constitutivo, estatuto, contrato social em vigor ou última alteração consolidada, 

devidamente registrada e suas alterações, em se tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade 

por ações, acompanhado do documento de eleição de seus administradores; 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil acompanhada de prova da diretoria em 

exercício; 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 

expedido no país. 

9.3 - Da Regularidade Fiscal e Trabalhista 

9.3.1 - Para a comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, são exigidas, consoante aos ditames do 

Artigo 29 da Lei 8.666//1993, as seguintes documentações: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ); 

b) Certidão da Regularidade de débitos relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa da União; 

c) Certidão de regularidade com a Fazenda Estadual, onde for sediada a empresa, com validade na data 

de realização da licitação; 

d) Certidão de regularidade com a Fazenda Municipal, onde for sediada a empresa, com validade na data 
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da realização da licitação; 

e) Prova de regularidade com o Instituto de Seguridade Social (INSS), com validade na data de realização 

da licitação (a referida regularidade poderá ser comprovada por meio da certidão prevista na letra "b", 

desde que esta abranja a regularidade com as contribuições sociais); 

f) Certidão de regularidade com o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), com validade na data 

de realização da licitação; 

g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação 

de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho; 

9.3.2 - Poderão ser apresentadas para fazer prova da regularidade as Certidões Negativas obtidas via 

internet, cabendo a quem receber o referido documento, confirmar o seu teor na própria rede de 

comunicação ou no órgão emitente. 

9.3.3 - As Certidões que comprovem a regularidade de Débitos, antes referidas deverão conter o mesmo 

CNPJ do Contrato Social, Ato Constitutivo ou Estatuto apresentado pelo Licitante no momento do 

Credenciamento. 

9.3.4 - Figuram como exceções, ao Item 9.3.3 as Certidões cuja abrangência atingem tanto a empresa 

Matriz quanto as Filiais (INSS e PGFN/RECEITA FEDERAL). 

9.4 - Da Qualificação Econômico-Financeira 

9.4.1 - Certidão Negativa de Falência ou Concordata ou Protestos, expedidas pelos cartórios 

competentes, com validade na data de abertura do certame. 

9.5 - Da Regularidade Social 

9.5.1 - Declaração, datada e assinada pela empresa, de atendimento ao inciso XXXIII do artigo 7º da 

CF/88, de que não existe no quadro funcional da empresa de menor de dezoito anos desempenhando 

trabalho noturno, perigoso ou insalubre ou de qualquer menor de dezesseis anos, salvo o contratado na 

condição de aprendiz, a partir dos quatorze anos (Lei 9.854, de 27/10/99). (Anexo V) 

9.6 - Da Qualificação Técnica 

9.6.1 - Apresentação de atestado de capacidade técnica em nome da empresa licitante, fornecido por 

empresa privada, órgãos ou entidades da Administração Pública, que comprovem a aptidão para a 

execução do objeto contratuala. 

9.6.2 -  O atestado deve ser emitido em papel timbrado da empresa contratante, assinado por seu 

representante legal, discriminando o teor da contratação e os dados da empresa contratada. 

9.6.3 -  A Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco poderá promover diligências para averiguar a 

veracidade das informações constantes nos documentos apresentados, caso julgue necessário, estando 

sujeita à inabilitação, a licitante que apresentar documentos em desacordo com as informações obtidas 

pela Equipe de Pregão, além de incorrer nas sanções previstas na Lei n° 8.666/1993. 

9.7 - Os documentos de habilitação serão exigidos somente do licitante vencedor do certame. 

9.8 - Os documentos deverão ser apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia 

autenticada por tabelião de nota ou pelo Pregoeiro ou membro da Equipe de Apoio da PMBSF, hipótese 
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em que a autenticação deverá ocorrer no momento da abertura do envelope de habilitação; ou ainda por 

meio de autenticação realizada eletronicamente. 

10 - DO JULGAMENTO DA HABILITAÇÃO 

10.1 - A microempresa e a empresa de pequeno porte declarada vencedora da etapa de lances que 

possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade fiscal previstos neste Edital, terá sua 

habilitação condicionada à apresentação de nova documentação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 

podendo ser prorrogado por igual período nos termos do Art. 43, §1º da Lei Complementar 123/2006 a 

contar da data, caso for declarada como vencedora da etapa de lances. A não regularização da 

documentação, no prazo, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 

previstas neste Edital, sendo facultado ao Pregoeiroconvocar os licitantes remanescentes, na ordem de 

classificação para o exercício do mesmo direito ou revogar a licitação. 

10.2 - O benefício previsto no Item anterior não eximirá a microempresa e a empresa de pequeno porte, 

da apresentação de todos os documentos previstos neste Edital no momento da fase de habilitação, ainda 

que apresentem alguma restrição. Se não apresentar qualquer um dos documentos fiscais, mesmo com 

restrições, a microempresa e a empresa de pequeno porte, será automaticamente inabilitada. 

10.3 - Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será 

habilitada e declarada vencedora do certame, sendo-lhe(s) adjudicado o objeto do certame, caso não 

ocorra a manifestação de recurso. 

10.4 -  A adjudicação do objeto desta licitação será feita a apenas um licitante por LOTE. 

10.5 - Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender as exigências para a habilitação, o 

Pregoeiro examinará a oferta subseqüente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a 

sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até 

a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda os requisitos de habilitação, caso em que será 

declarado vencedor. 

10.6 -O proponente é responsável pelas informações e documentações apresentadas, sendo motivo de 

desclassificação ou inabilitação a prestação de quaisquer dados ou documentos falsos.  

10.7 - A desclassificação ou inabilitação poderá ocorrer em qualquer fase, se porventura o Pregoeiro vier 

a tomar conhecimento de fatos que contrariem as disposições contidas neste edital ou que desabonem a 

idoneidade do proponente. 

10.8 - O Pregoeiro ou a autoridade competente superior poderá solicitar esclarecimentos e promover 

diligências, em qualquer momento e sempre que julgar necessário, fixando prazo para atendimento, 

destinados a elucidar ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar originariamente em qualquer dos envelopes. 

10.9 - Ao final da Sessão Pública o Pregoeiro franqueará a palavra aos licitantes que desejarem manifestar 

intenção de recorrer dos atos até ali praticados. 

10.10 - Não hanvendo manifestação de interesse em recorrer, os envelopes ainda lacrados contendo os 

documentos habilitatórios das licitantes, que não se sagraram vencedoras em nenhum dos lotes serão 

devolvidos às mesmas; 

10.11 - Não sendo realizada a devolução dos envelopes no ato da Sessão, conforme item 10.10 deste 

Edital, terão as licitantes o prazo de 15 (quinze) dias para, se houver interesse, solicitarem a devolução 
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dos envelopes não analisados. Após o referido prazo, a CPL reserva-se no direito de inutilizá-los. 

11 - DOS RECURSOS 

11.1 - Dos atos relacionados a este procedimento licitatório cabem os recursos previstos na Lei nº 

10.520/02 e na Lei 8.666/93 e suas alterações, devendo o recorrente manifestar-se imediata e 

motivadamente, sendo a autoridade competente superior, o Ilustríssimo Senhor Prefeito Municipal, para 

decidir sobre o recurso, após informações do Pregoeiro. 

11.2 -  A manifestação em interpor recurso deverá observar o seguinte critério: 

a) Ser dirigida ao Pregoeiroao final da Sessão Pública, devidamente fundamentado e, se for o caso, 

acompanhado de documentação pertinente; 

b) As razões do recurso, apresentadas por escrito no prazo de 03 (três) dias corridos (art. 4°, XVIII, da Lei 

10.520/02). O documento deve ser assinado por representante legal do licitante ou Procurador com 

poderes específicos, hipótese em que deverá ser anexado o instrumento procuratório (se ausente nos 

autos); 

c) As razões do recurso deverão ser apresentadas no Protocolo Geral da Prefeitura Municipal de Barra de 

São Francisco-ES, situada na Rua Desembargador Danton Bastos, nº 01, centro, CEP 29.800-000, Barra 

de São Francisco-ES, no horário das 08:00 as 11:00 e 13 às 16 horas, e fora do prazo legal, não serão 

conhecidos. 

d) Os demais licitantes ficam cientes de que deverão apresentar contrarrazões no prazo de 03 (três) dias 

corridos (art. 4°, XVIII, da Lei 10.520/02), a contar do término concedido ao licitante que manifestou a 

intenção de recorrer. 

11.3 - Não serão conhecidos os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por 

representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para responder pela empresa 

licitante. 

11.4 - O acolhimento do recurso implicará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

12 - DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

12.1 - Será lavrada ata circunstanciada da sessão pública do Pregão com o registro das empresas 

licitantes credenciadas, das propostas de preço escritas e verbais, conforme a ordem de classificação, da 

análise dos documentos de habilitação, dos recursos interpostos, além de outros fatos pertinentes.  

12.2 - A adjudicação do objeto do Pregão é atribuição do Pregoeiro, exceto quando houver manifestação 

de recurso, hipótese em que a adjudicação caberá ao Prefeito Municipal.  

12.3 - A homologação do Pregão caberá ao Exmo. Prefeito Municipal. 

13 - DO CONTRATO ADMINISTRATIVO 

13.1 - Homologada a licitação, a PMBSF, por intermédio da Coordenadoria de Contratos e Convênios, 

convocará a(s) licitante(s) vencedora(s) para, no prazo fixado neste edital assinar o respectivo instrumento 

contratual. 

13.2 - O prazo para a assinatura do contrato é de 03 (três) dias, após a sua retirada. 
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13.3 - No caso do licitante vencedor do certame, dentro do prazo de validade da sua proposta, não atender 

a exigência do item anterior, ou desatender ao disposto no Termo de Referência (Anexo - II) ou Demais 

Condições, aplicar-se-á o previsto no inciso XVI, do art. 4º, da Lei nº 10.520/02. 

13.4 - Este contrato terá vigência de 12 meses, a partir de sua assinatura, podendo ser prorrogado, tendo 

em vista a necessidade do setor beneficiado, nos termos do Art. 57 da Lei 8.666/93, mediante Parecer 

Jurídico fundamentado. 

14 - DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

14.1 -  Os serviços constantes neste edital deverão ser prestados, em conformidade com o Termo de 

Referência elaborado pelo setor requisitante. 

14.2 -  A aceitação do objeto desta licitação se dará: 

a) após verificação da qualidade dos serviços prestados e consequente aceitação. 

14.3 - Caso seja detectado que os serviços, tenham sido prestados em desacordo com o contratado, 

poderá a Administração rejeitá-los, integralmente ou em parte, obrigando-se a Licitante a providenciar a 

substituição dos mesmos, não aceitos, conforme solicitação do setor beneficiado.  

15 - DO RECEBIMENTO E PAGAMENTO 

15.1 - O pagamento será efetuado mensalmente, no prazo de até 10 (dez) dias úteis, após a prestação do 

serviço, mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal/fatura, devidamente atestada. Se houver 

alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma será devolvida à Contratada para correção, ficando 

estabelecido que o prazo para pagamento será contado a partir da data de apresentação na nova Nota 

Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus ou correção a ser paga pelo Contratante. 

15.2 - Vencido o prazo para pagamento acima estabelecido, sem que o mesmo tenha sido efetuado pela 

PMBSF, esta pagará juros de mora no valor de 1% (um por cento) ao mês, calculado "pro-rata die", os 

quais serão pagos juntamente com a quitação do principal. 

15.3 - O pagamento será efetuado por meio de depósito bancário ou ordem de pagamento bancária em 

nome da contratada. 

15.4 - Os preços propostos são fixos e irreajustáveis, sem prejuízo do disposto no inciso II, alínea "d", do 

art. 65, da Lei nº 8.666/93; 

15.5 -  Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de 

obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. 

15.6 - Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado. 

15.7 - É expressamente vedado ao fornecedor efetuar cobrança ou desconto de duplicatas através de 

rede bancária ou de terceiros. 

16 - DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

16.1 - À Contratada que não cumprir as obrigações assumidas ou preceitos legais, será aplicado as 

seguintes penalidades: 

a) Multa; 
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b) Rescisão do Contrato ou cancelamento da ordem de serviço; 

c) Suspensão do direito de licitar junto a Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco-ES e, 

d) Declaração de inidoneidade. 

16.2. Será aplicada multa indenizatória de 10% (dez por cento) do valor total contratado, quando a 

Contratada: 

a) causar embaraços ou desatender as determinações da fiscalização; 

b) transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem prévia autorização, por 

escrito, do Contratante; 

c) cometer quaisquer infrações às normas legais federais, estaduais e municipais; 

d) praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por culpa ou dolo, venha causar danos ao Contratante 

ou a terceiros, independentemente da obrigação da Contratada em reparar os danos causados. 

e) descumprir quaisquer obrigações licitatórias / contratuais; 

f) se recuse a assinar o contrato ou a autorização de execução, aceitá-lo ou retirá-lo dentro do prazo 

estabelecido no Edital. 

16.3. Ocorrendo atraso no execução do objeto contratado, será aplicada multa de 0,3% (três décimos 

por cento) do valor contratado, por dia de atraso, até o limite de 20% (vinte por cento) sobre o valor total 

do contrato. 

16.4. Sem prejuízo de outras sanções, aplicar-se-á à Contratada a pena de suspensão do direito de 

licitar com a Prefeitura de Barra de São Francisco-ES, pelos prazos de 06 (seis) meses, 12 (doze) meses 

e por maiores prazos, em função da gravidade da falta cometida. 

16.5. Será aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade quando a Contratada, sem justa causa, 

não cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave, dolosa ou revestida de má fé, a juízo do 

Contratante, independentemente das demais sanções cabíveis. 

16.6. A pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado, assegurada defesa ao infrator, 

ponderada a natureza, a gravidade da falta e a extensão do dano efetivo ou potencial. 

16.7. Caso o Contratante exerça o direito de aplicar a pena de multa, este se obriga a notificar a 

Contratada, justificando a medida. 

16.8. As multas aplicadas deverão ser recolhidas na Tesouraria da Prefeitura, dentro do prazo 

improrrogável de 10 (dez) dias, contados da data da notificação, independentemente do julgamento de 

pedido de reconsideração do recurso. 

16.9. Poderá, ainda, a Contratada, a juízo do Contratante, responder por perdas e danos, 

independentemente das demais sanções previstas neste edital. 

17 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

17.1 - Ao apresentar proposta, fica subentendido que o licitante conhece todas as condições estabelecidas 

no presente edital, e seus anexos. 
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17.2 -  A PMBSF reserva-se o direito de efetuar diligências com a finalidade de verificação da 

autenticidade e veracidade dos documentos e das informações apresentadas nas propostas. 

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

apresentados. 

17.4 - O Pregoeiro solicitará, em qualquer época ou oportunidade, informações complementares, se 

julgar necessário. 

17.5 - Poderão ser convidados a colaborar com o Pregoeiro, assessorando-o, quando necessário, 

profissionais de reconhecida competência técnica, não vinculados direta ou indiretamente a qualquer dos 

licitantes, bem como qualquer outro servidor da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco-ES. 

17.6 - Este Edital será regido pelas regras e princípios publicistas, pela Lei nº 10.520/02 e pela Lei nº 

8.666/93 com suas alterações, independente da transcrição das normas vigentes. 

17.7 - O Pregoeiro resolverá os casos omissos com base no ordenamento jurídico vigente. 

17.8 - Informações complementares inerentes a este Pregão Presencial poderão ser obtidas pelos 

interessados no tel.: (27) 3756-5443, em dias úteis no horário de 08 às 16 horas. 

17.9 - O Pregoeiro pode a qualquer tempo negociar o preço com o licitante vencedor a fim de almejar 

proposta mais vantajosa para a Administração. 

17.10 - Fazem parte do presente Edital integrando-o de forma plena, independentemente de transcrição: 

17.11 - Anexo I - Lotes - Modelo de Proposta; 

17.12 - Anexo II - Termo de Referência; 

17.13 - Anexo III - Modelo de Credenciamento; 

17.14 - Anexo IV - Modelo de Declaração (Atendimento às Exigências Habilitatórias); 

17.15 - Anexo V - Modelo de Declaração (Menor); 

17.16 - Anexo VI - Modelo de Declaração (Inexistência de Fatos Supervenientes); 

17.17 - Anexo VII - Minuta de Contrato. 

17.18 - Anexo VIII - Informações para Contato dos Licitantes 

17.19 - Anexo IX - Minuta da Ata de Registro de Preços 

 

Barra de São Francisco, Espírito Santo, 16 de abril de 2020. 
 

________________________ 

EMÍDIO MORAES NETTO 

Pregoeiro Municipal 
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ANEXO 01 

PREGÃO, PRESENCIAL Nº00010/2020 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL 

Apresentamos nossa proposta para prestação dos serviços objeto da presente licitação Pregão, 
na Forma Presencial nº 000010/2020 acatando todas as estipulações consignadas no respectivo 
Edital e seus anexos. 

 

IDENTIFICAÇÃO DO CONCORRENTE: 

NOME DA EMPRESA:    CNPJ e INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

REPRESENTANTE e CARGO:   CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF:  

ENDEREÇO e TELEFONE:   AGÊNCIA e Nº DA CONTA BANCÁRIA 

PREÇO 

 

ITEM 

(SERVIÇO) 

DESCRIÇÃO  VALOR MENSAL VALOR TOTAL (12 

MESES) 

01 CESSAO DE LICENCA DE 

USO DE SOFTWARE - Para 

gerenciamento da produção 

agrícola, em até 03 

computadores. 

  

02 IMPLANTACAO E 

TREINAMENTO - 

  

VALOR TOTAL DO CONTRATO:  

 

PROPOSTA: R$ (Por extenso) 

CONDIÇÕES GERAIS 

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente  
licitação. 

Obs.: No preço cotado já estão incluídas eventuais vantagens e/ou abatimentos, impostos, taxas 
e encargos sociais, obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, assim como 
despesas com transportes e deslocamentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratação. 

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL 

De no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessão pública do Pregão. 

LOCAL E DATA 

NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA 

OBS: A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO SUSPENDE O PRAZO DE VALIDADE DA 
PROPOSTA ATÉ DECISÃO. 
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NAC - NUCLEO DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1- OBJETO 

 

O presente Termo de Referencia tem por objeto a contrataçao de Soltware para prestação de 

serviços para o Nac - Núcleo de Atendimerito að Contribuinte com a finalidade de planejamento 

de trabalho objetivando o crescimento do valor adicionado da produção agricola e posterior 

aumento do índice de participação do município na quota parte municipal no imposto sobre 

circulação de mercadorias e serviços. 

 

2 - JUSTIFICATIVA 

 

Considerando a necessidade de atender a demanda com a qualidade de Núcleo de Atendimento ao 

Contribunte que presta serviços aos produtores tem como objetivo melhorar a qualidade dos 

atendimentos prestados e reduzir a evasão fiscal do município, de modo a organizar os dados de 

propriedades e produtores. O acesso fácil as informações agilizam e dão apoio à tomada de 

decisões, indispensáveis para uma gestão eficiente dos recursose para o desenvolvimento 

sustentavel de município. 

 

3 - DAS ESPECIFICAÇÕES 

 

3.1- Caracteristicas gerais módulos do software: 

 

 Módulo de Gestão de Atendimentos as pessoas vinculadas as propriedades rurais do 

municipio; 

 

 Módulo de Controle da produção agricola do municipio; 

 

 Integração para transmissão das notas fiscais de produtor rural o sistema SICOP da 

Secretaria da Fazenda do Estado do Espinto Santo; 

 

 Controle do processo de inscrição estadual alteração e baixa do produtor rural junto a 

Secretaria da Fazenda, inclusive com a Emissão dos formulários FACA, FCA e AIDF; 

 

 Funcionar na plataforma Windows. (XP / Server ou acima); 

 

 Todos os módulos devem permitir o cadastro, alteração e exclusão de acordo com o perfil 

do usuário: 
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 Controle de acesso ao sistema através do uso de login e senhas (autenticação do usuário); 

 

 Apresentar os dados dos serviços, atendimentos, produtores, propriedades, localidades e 

empresas em tabelas (linhas e colunas). sendo que cada coluna deverá possibilitar a visualização 

das informações por ordem crescente ou decrescente, a fim de facilitar a localização dos dados; 

 

 Possibilitar ocultar ou exibir cada coluna da tabela de apresentação dos dados, para facılitar 

a visualização dos dados e a impressão dos relatórios gerados pelo sistema, 

 

 Possibilitar a utilização de filtros para cada coluna da tabela, sendo utilizadas para textos 

as lógicas: "Contém" e "não contém", "igual" e "diferente de"; para os números: "maior do que", 

"menor do que", "está entre" e "não está entre", "igual a" e "diferente de e. para as datas, as lógicas: 

"maior do que", "menor do que", "está entre" e "não está entre", "é nulo" e "não é nulo"; 

 

 O sistema deverá permitir ao usuário a inclusão, alteração e exclusão dos dados referentes 

aos cadastros de serviços, atendimentos, produtores, propriedades, localidades e empresas, de 

acordo com suas permissões de acesso; 

 

 O sistema deve garantir que todas as suas funcionalidades possam ser operadas pelos 

usuários, sem necessidade de intervenção de suporte técnico, 

 

4 DO PAGAMENTO E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 

4.1 - Os pagamentos serão efetuados mediante o repasse dos recursos financeiros por parte do 

Recurso próprio e, ocorrerão após a apresentação da nota fiscal correspondente, conferida, datada 

e assinada pelo responsavel atraves de transferência em dinheiro na conta correte da 

CONTRATADA: 

 

4.2 - Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de 

obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual; 

 

4.3-Não haverá sob hipótese alguma, pagamento antecipado,  

 

4.4 As despesas de correntes da execução deste objeto correrão à conta da Dotação Orçamentária, 

Ficha 0000100, referente ao exercicio Financeiro do ano de 2020. 

 

5 - DO PRAZO CONTRATUAL E DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E 

RECEBIMENTO 
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5.1 - O contrato vigorará da data de sua assinatura até a conclusão do referido procedimento; 

5.2 Manter, durante toda a vigência do contrato. em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de qualificação exigidas por lei e neste Termo de Referência; 

5.3 - O pagamento somente ocorrerá após a entrega do objeto requisitado; 

 

6 - OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA 

 

6.1- Constituem obrigações da CONTRATADA, dentre outras inerentes ou decorrentes deste 

contrato: 

 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato a ser firmado e efetuar os pagamentos nas 

condições e preços pactuados; 

  
Designar representante para acompanhar e liscalizai execução do contrato; 

  
Cumprir todos os compromissos financeiros assumidos com a empresa no prazo estipulado; 

  
Cumprir todas as disposições contidas neste Termo de Referência; 

 

7- OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

7.1- Constituem obrigações do CONTRATANTE: 

 Efetuar o pagamento na forma e condições contratadas; 

 Acompanhar e fiscalizar a entrega dos SERVIÇOS, objeto do presente contrato, 

comunicando à CONTRATADA as ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas; 

 Proceder a avaliação do Software entregue pela CONTRATADA quanto a sua qualidade e 

conformidade de suas especificações; 

 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as de suas; 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e quaificação exigidas na sua contratação; 

 Fornecer, mediante solicitação escrita da CONTRATADA, informações adicionais, dirimir 

dúvidas e orientá-los nos casos omissos. 

8-SANÇOES ADMINISTRATIVAS 

8.1 Pelo descumprimento de quaisquer cláusulas ou condições contratuais, serão aplicadas as 

penalidades previstas na Lei n° 8666/93 e demais legislações pertinentes. 

 

Barra de São Francisco-ES 27 de fevereiro de 2020 

 

GARDIANE CAETANO DE OLIVEIRA 

Secretária Municipal da Fazenda 

Matrícula nº 006846 
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MODELO DE CREDENCIAMENTO 

Pregão Presencial000010/2020 

 

 

AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES 

 

 

O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pela Empresa 

...................................................................................................................., inscrita no CNPJ sob o n° 

................................................. vem pelo presente, informar a V.Sª, que o(a) Srº.(ª) 

....................................................................................., Carteira de Identidade nº ............................... é 

pessoa autorizada a representar a pessoa jurídica acima citada, em todos os atos, referentes a realização 

do Pregão Presencial000010/2020 em epígrafe, podendo para tanto, oferecer novos lances verbais, 

transigir, renunciar a recursos, requerer, assinar atas e contratos, enfim, praticar todos os atos 

concernentes ao certame. 

 

LOCAL E DATA 

 

 

________________________________________________ 

ASSINATURA IDENTIFICÁVEL C/ FIRMA RECONHECIDA 

(nome do representante da empresa) 
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DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS HABILITATÓRIAS 

Pregão Presencial000010/2020 

 

 

 

AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO 

 

O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pela Empresa 

...................................................................................................................., inscrita no CNPJ sob 

o n° ................................................. DECLARA, sob as penas da lei, principalmente a disposta 

no art. 7° da Lei n° 10.520/02, que satisfaz plenamente todas as exigências habilitatórias 

previstas no certame epigrafado, em obediência ao disposto no art. VII da Lei n° 10.520/02.  

 

 

LOCAL E DATA 

 

 

________________________________________________ 

ASSINATURA IDENTIFICÁVEL 

(nome do representante da empresa) 
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DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL 

Pregão Presencial000010/2020 

 

 

AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES 

 

 

Declaramos, para os fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666/93, acrescido pela Lei 

n.º 9.854/99, que não empregamos menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não empregamos menores de 16 (dezesseis) anos. 

Ressalva (se houver): empregamos menores, a partir de 14 (quatorze) anos, na condição de 

aprendizes. 

 

 

 

LOCAL E DATA 

________________________________________________ 

ASSINATURA IDENTIFICÁVEL 

(nome do representante da empresa) 
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DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO 

Pregão Presencial000010/2020 

 

 

AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO/ES 

 

 

Declaramos, sob as penas da Lei, de que não existe fato superveniente impeditivo à 

habilitação de nossa empresa, e que aceitamos todas as exigências do presente Edital, bem 

como nos submetemos a todas as disposições contidas na Lei 8.666/93 e suas alterações 

posteriores. 

 

Por ser verdade, firmamos a presente para que surta os devidos efeitos legais. 

 

 

LOCAL E DATA 

 

 

________________________________________________ 

ASSINATURA IDENTIFICÁVEL 

(nome do representante da empresa) 
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MINUTA DE CONTRATO 

 

Minuta de Contrato de Fornecimento nº XXX/XX que entre si celebram o MUNICÍPIO DE BARRA 

DE SÃO FRANCISCO - ES e a empresa ____________ para Contratação de empresa para 

prestação de serviço de suporte técnico e licença de uso de Software, para gerenciamento 

da produção agrícola e dos atendimentos realizados pela Secretaria Municipal da Fazenda, 

através do Núcleo de Atendimento ao Contribuinte - NAC, conforme Termo de Referência 

e Anexo I do Edital. 

 

O MUNICÍPIO DE BARRA DE SÃO FRANCISCO, pessoa jurídica de direito 

público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 27.165.745/0001-67, com sede na 

Rua Desembargador Danton Bastos, 01, centro, Barra de São Francisco - ES, 

neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. Alencar Marim, 

brasileiro, casado, portador do CPF nº ______, residente nesta Cidade, 

doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado a empresa 

XXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNPJ sob o número _________, com sede 

na _________(endereço completo), neste ato representada pelo Sr. 

_________(nacionalidade, estado civil, profissão, C.I e CPF, função/cargo: 

sócio-administrador, gerente, proprietário etc), neste ato denominada 

CONTRATADA, tendo em vista o julgamento datado de 15 de maio de 2020, 

referente ao Edital de Pregão Presencial n° 000010 / 2020, devidamente 

homologado pela autoridade competente no processo no 018802/2020, firmam 

o presente contrato mediante as cláusulas seguintes: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

1.1. O objeto do presente instrumento é a Contratação de empresa para prestação de serviço 

de suporte técnico e licença de uso de Software, para gerenciamento da produção agrícola e dos 

atendimentos realizados pela Secretaria Municipal da Fazenda, através do Núcleo de 

Atendimento ao Contribuinte - NAC, que serão prestados nas condições estabelecidas no Termo 

de Referência, anexo do Edital. 

1.2.  Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à 

proposta vencedora, independentemente de transcrição. 

1.3. Objeto da contratação: 

ITEM 

(SERVIÇO

) 

DESCRIÇÃO  VALOR MENSAL VALOR TOTAL (12 

MESES) 
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01 CESSAO DE LICENCA 

DE USO DE 

SOFTWARE - Para 

gerenciamento da 

produção agrícola, em 

até 03 computadores. 

  

02 IMPLANTACAO E 

TREINAMENTO - 

  

VALOR TOTAL DO CONTRATO:  

2. CLÁUSULA SEGUNDA - VIGÊNCIA 

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de 12 (doze) meses, com início na data 

de .........../......../........ e encerramento em .........../........./.........., podendo ser prorrogado por 

interesse das partes até o  limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal da 

autoridade competente e observados os seguintes requisitos: 

2.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente; 

2.1.2. Esteja formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem natureza 

continuada;   

2.1.3. Seja juntado relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de 

que os serviços tenham sido prestados regularmente;   

2.1.4. Seja juntada justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém interesse 

na realização do serviço;   

2.1.5. Seja comprovado que o valor do contrato permanece economicamente vantajoso para a 

Administração;   

2.1.6. Haja manifestação expressa da contratada informando o interesse na prorrogação;  

2.1.7. Seja comprovado que o contratado mantém as condições iniciais de habilitação.   

 

3. CLÁUSULA TERCEIRA - PREÇO 

3.1. O valor mensal da contratação é de R$.......... (.....), perfazendo o valor total de 

R$.......(....). 

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas 

decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, 

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro 

e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação. 

3.3. O valor acima é meramente estimativo, de forma que os pagamentos devidos à 

CONTRATADA dependerão dos quantitativos de serviços efetivamente prestados. 
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4. CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

4.1. As despesas decorrentes desta contratação estão programadas em dotação 

orçamentária própria, prevista no orçamento da Prefeitura Municipal de Barra de São Francisco, 

para o exercício de 2020, na classificação abaixo: 

00100-1001000000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 

(060001.0412300032.015.33903900000.10010000000)  

4.2. Nos exercícios seguintes, as despesas correspondentes correrão à conta dos recursos 

próprios para atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de 

cada exercício financeiro.  

5. CLÁUSULA QUINTA - PAGAMENTO 

5.1. O prazo para pagamento à CONTRATADA e demais condições a ele referentes 

encontram-se definidos no Edital e Termo de Referência. 

6. CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE 

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual são as estabelecidas no Termo de 

Referência, anexo a este Contrato. 

7. CLÁUSULA SÉTIMA - GARANTIA DE EXECUÇÃO 

7.1. Não haverá exigência de garantia de execução para a presente contratação. 

8. CLÁUSULA OITAVA - REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E FISCALIZAÇÃO 

8.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA e a 

fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles previstos no Termo de Referência, anexo do 

Edital. 

9. CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA 

9.1. As obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas previstas no Termo 

de Referência, anexo do Edital. 

10. CLÁUSULA DÉCIMA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS. 

10.1. As sanções relacionadas à execução do contrato são aquelas previstas no Termo de 

Referência, anexo do Edital. 

11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - RESCISÃO 

11.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido: 
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11.1.1. por ato unilateral e escrito da Administração, nas situações previstas nos incisos I a XII e 

XVII do art. 78 da Lei nº 8.666, de 1993, e com as consequências indicadas no art. 80 da mesma 

Lei, sem prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo ao Edital; 

11.1.2. amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993.  

11.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à 

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa. 

11.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão 

administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993. 

11.4. O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido: 

11.4.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos; 

11.4.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos; 

11.4.3. Indenizações e multas. 

12. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - VEDAÇÕES 

12.1. É vedado à CONTRATADA: 

12.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira; 

12.1.2. Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da 

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei. 

13. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ALTERAÇÕES 

13.1. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de 

1993. 

13.2. A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os 

acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

13.3. As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderão 

exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

14. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS 

14.1. Os casos omissos serão decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições 

contidas na Lei nº 8.666, de 1993, na Lei nº 10.520, de 2002 e demais normas federais aplicáveis 

e, subsidiariamente, normas e princípios gerais dos contratos. 

15. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - PUBLICAÇÃO 

15.1. Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, 

na imprensa oficial, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993. 
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16. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - FORO 

16.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato 

será o da Comarca de Barra de São Francisco, ES. 

 

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 05 (cinco) 

vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.  

...........................................,  .......... de.......................................... de 2020. 

_________________________________________ 

ALENCAR MARIM 

Prefeito Municipal 

CONTRATANTE 

 

_______________________________________ 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

CONTRATADA 

 

Testemunhas: 

 

1 - ____________________________________________________ 

 

2 - ____________________________________________________ 

 

VISTO: 

_________________________________________________ 

PRISCILA TAMIRES DE SOUZA BARBOSA 

GERENTE DE ASSUNTOS JURÍDICOS 
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INFORMAÇÕES DE CONTATO DO LICITANTE 

Pregão Presencial000010/2020 

 

 

 

AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DE SÃO FRANCISCO 

 

O abaixo assinado, na qualidade de responsável legal pela Empresa 

.............................................................................................., inscrita no CNPJ sob o n° 

................................................. INFORMA os seguintes dados para contato da licitante: 

 

DADOS DA LICITANTE 

RAZÃO SOCIAL  

NOME FANTAZIA  

CNPJ:  

E-MAIL:  

TELEFONE:  

ENDEREÇO:  

 

 

LOCAL E DATA 

 

 

________________________________________________ 

ASSINATURA IDENTIFICÁVEL 

(nome do representante da empresa) 

 
 

 


