
 

 

 

 

 

Estado do Pará 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

C.N.P.J Nº. 13.810.386/0001-49  

 

ANEXO II – PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº. 022/2021 
 

MODELO DE PROPOSTA 
 

 
 

AO FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Pregão Presencial SRP – Nº. 022/2021 

Att. Pregoeiro – Kleber dos Anjos de Sousa  

Abertura: xx de Agosto de 2021. 

Hora: 09:00 horas 

 

OBJETO: A seleção e contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente com o objetivo de formar o 

Sistema de Registro de Preços da Administração Pública Municipal, para o fornecimento de licença 

de uso de software para gestão escolar aplicado exclusivamente ao setor público por prazo 

determinado (locação), para contratações futuras. 

 
PROPOSTA DE PREÇOS – LOTE ÚNICO 

 

PLANILHA – 01 

 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SISTEMAS/MÓDULOS UNID. QUANT. 

PREÇO 

UNITÁRIO 

R$ 

PREÇO 

MENSAL 

R$ 

PREÇO 

TOTAL 

R$ 

01 Gestão Acadêmica (web/desktop) 

ALUNO 6.285 XXX.XX XXX.XX XXX.XX 

02 Portal de Matrículas Online (web) 

03 Diário de Classe (web/desktop) 

04 Portal do Aluno/Responsável (web) 

05 Gestão Pedagógica (web) 

06 Gerenciamento de Avaliações Educacionais 

(web); 
ALUNO 

6.285 
XXX.XX XXX.XX XXX.XX 

07 Lotação e Recursos Humanos (web) ALUNO 6.285 XXX.XX XXX.XX XXX.XX 

08 Gerenciamento de Avaliação Funcional (web); ALUNO 6.285 XXX.XX XXX.XX XXX.XX 

09 Gestão de Frota & Transporte Escolar (web) ALUNO 6.285 XXX.XX XXX.XX XXX.XX 

10 Gestão de Compras & Contratos (web) ALUNO 6.285 XXX.XX XXX.XX XXX.XX 

11 Gestão de Merenda Escolar (web) ALUNO 6.285 XXX.XX XXX.XX XXX.XX 

12 Gestão de Almoxarifado (web) ALUNO 6.285 XXX.XX XXX.XX XXX.XX 

VALOR GLOBAL (A) – R$: XXX.XX 
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PLANILHA – 02 

 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E 

CAPACITAÇÃO. 
UNIDADE QUANT. 

PREÇO  

UNITÁRIO 

R$ 

VALOR 

TOTAL R$ 

Serviços técnicos especializados de capacitação de servidores para 

a correta utilização dos sistemas/módulos de Gestão Acadêmica 

(web/desktop), Matrículas Online – Portal de Matrículas (web), 

Diário de Classe (web/desktop), Diário/Portal do 

Aluno/Responsável (web). 

TREINANDO 1 XXX.XX 
XXX.X

X 

Serviços técnicos especializados de capacitação de servidores para 

a correta utilização dos sistemas/módulos de Gestão Pedagógica 

(web). 

TREINANDO 1 XXX.XX 
XXX.X

X 

Serviços técnicos especializados de capacitação de servidores para 

a correta utilização dos sistemas/módulos de Gerenciamento de 

Avaliações Educacionais (web) com capacitação de “professores 

multiplicadores” para elaboração de itens; 

TREINANDO 1 XXX.XX 
XXX.X

X 

Serviços técnicos especializados de capacitação de servidores para 

a correta utilização dos sistemas/módulos de. Lotação e Recursos 

Humanos (web) 

TREINANDO 1 XXX.XX 
XXX.X

X 

Serviços técnicos especializados de capacitação de servidores para 

a correta utilização dos sistemas/módulos de Gerenciamento de 

Avaliação Funcional (web) com capacitação de “professores 

multiplicadores” para elaboração de itens; 

TREINANDO 1 XXX.XX 
XXX.X

X 

Serviços técnicos especializados de capacitação de servidores para 

a correta utilização dos sistemas/módulos de Gestão de Transporte 

Escolar (web). 

TREINANDO 1 XXX.XX 
XXX.X

X 

Serviços técnicos especializados de capacitação de servidores para 

a correta utilização dos sistemas/módulos de. Gestão de  

Compras & Contratos (web). 

TREINANDO 1 XXX.XX 
XXX.X

X 

Serviços técnicos especializados de capacitação de servidores para 

a correta utilização dos sistemas/módulos de. Gestão de 

Alimentação Escolar (web). 

TREINANDO 1 XXX.XX 
XXX.X

X 

Serviços técnicos especializados de capacitação de servidores para 

a correta utilização dos sistemas/módulos de. Gestão de 

Almoxarifado (web). 

TREINANDO 1 XXX.XX 
XXX.X

X 

VALOR GLOBAL (B) – R$: 
XXX.X

X 
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PLANILHA - 03 

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DAOS. UNID. QUANT. 

PREÇO 

UNITÁRIO 

R$ 

VALOR 

TOTAL R$ 

Serviço de conversão de dados legado referente aos anos letivos de 

2009 à 2020 conforme itens abaixo; 

A. Cadastro de 50 Escolas no padrão do educacenso, mais os dados 

adicionais específicos do município; 

B. Dados históricos da movimentação das Escolas dos anos letivos de 

2009 à 2020 no padrão do educacenso mais dados adicionais 

específicos do município; 

C. Cadastro de Funcionários no padrão do educacenso, mais os dados 

adicionais relativos as informações contratuais e a carreira dos 

funcionários (Nível, Classe e Referência); 

D. Dados da movimentação da vida funcional dos servidores, tais 

como, licenças, atestados, lotação, cedência, com início e fim das 

referidas movimentações e carga horaria para as movimentações de 

lotação; 

E. Cadastro do Alunos no padrão do educacenso, mais os dados 

adicionais específicos do município; 

F. Dados da movimentação das matriculas dos alunos referentes aos 

alunos letivos de 2009 à 2020no padrão do educacenso mais dados 

adicionais específicos do município; 

G. Cadastro de Turmas no padrão do educacenso, mais os dados 

adicionais específicos do município; 

H. Vinculação dos componentes curriculares, docentes titulares e 

docentes substitutos, quantidade de aulas anuais e carga horária 

mensal e anual;  

I. Vinculação dos auxiliares de turmas, no padrão do eduacenso e 

quantidade de aulas aunais e carga horaria, mensal e anual; 

J. Vinculação dos alunos matriculados nas turmas, no padrão do 

educacenso mais os dados adicionais específicos do município; 

K. Dados de frequências, notas, conceitos, pareceres e 

acompanhamento extracurriculares com os seus respectivos 

resultados finais de todas as matriculas de todas as escolas 

referentes aos alunos letivos de 2009 à 2020;  

L. Históricos Escolares dos anos letivos de 2009 à 2020 no padrão do 

município mais dados adicionais específicos do município 

SERV. 1 XXX.XX 
XXX.X

X 

VALOR GLOBAL (C) – R$: 
XXX.X

X 
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Valor Total do LOTE ÚNICO (Planilhas 01, 02 e 03): ............ 

Validade da Proposta: 60 dias. 

Prazo de entrega: xx dias. 

 
Dados Bancário: 

Banco: 

Agência: 

Conta: 
 

A empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, é ciente de todas as condições do presente Edital do Pregão Presencial 

SRP nº. 022/2021 e concorda com as mesmas. 

 

Os dados do responsável pela assinatura de contrato ............................ (conforme Item 7, sub-item 7.1, letra 

“g”). 

 

DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

- Executar fielmente o contrato, de acordo com as Cláusulas avençadas; 

 

- Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da contratante, cujas 

obrigações é atender prontamente; 

 

- Garantir a evolução do sistema por intermédio de novas versões, visando atualizações 

tecnológicas, adequações à legislação e alterações solicitadas, buscando o aperfeiçoamento 

constante do produto, visando preservar o investimento da CONTRATANTE; 

 

- Tornar disponíveis à CONTRATANTE, releases atualizados da versão do produto sempre que 

ocorrer necessidade de correções ou de adaptações legais que não impliquem em mudanças 

estruturais, em arquivos ou banco de dados, desenvolvimento de novas funções ou novos relatórios; 

 

- Fornecer assessoria para investigar possível utilização do sistema para prática de qualquer tipo 

de fraude, visando identificar os responsáveis, ou auxiliando na sua identificação através de seus 

técnicos. 

 

- Executar integralmente o objeto a ser licitado, conforme especificações constantes do termo de 

referência e da legislação em vigor; 

 

- Pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos relativos ao presente contrato, incluindo despesas 

de transporte e seguro, ocorrerá por conta da contratada, desde o início até seu termino, bem como 

os encargos inerentes a completa execução de seu objeto; 

 

- Fornecer toda e qualquer informação referente aos os serviços prestados neste contrato quando 

solicitada pela CONTRATANTE; 

 

- Garantir a segurança e o sigilo das informações, advindas de seu sistema, sob pena de serem 

aplicadas sanções civis, penais e administrativas, salvo para as informações que de acordo com a 

lei de acesso a informação ou por interesse da CONTRATADA são públicas; 
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- Manter, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e 

qualificação exigidas na licitação; 

 

- Indicar formalmente, representante para relacionar-se com o responsável pela execução do objeto 

desta licitação; 

 

- Responder por qualquer prejuízo que seus empregados ou prepostos causarem à CONTRANTE ou 

a terceiros, decorrentes da incompatibilidade de ação ou omissão, independentemente de culpa ou 

dolo, procedendo imediatamente os reparos ou indenizações cabíveis, e assumindo inteiramente o 

ônus decorrente; 

 

- Contratar, em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, os empregados e subcontratados 

necessários à execução dos serviços, adequadamente capacitados, com experiência compatível com 

a atividade a ser exercida, cabendo à contratada responder por todos os custos de verbas trabalhistas 

e encargos sociais e fiscais previstos na legislação vigente, sem qualquer solidariedade à 

CONTRATANTE; 

 

- Disponibilizar o acesso aos sistemas/módulos ofertados sem limitação de número de usuários e 

número de terminais de acesso; 

 

- A Contratada ficará 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. 

 

- As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite de 

25% (vinte e cinco por cento). 
 

............................../PA, xx de .........................de 2021. 
 

 

 

 

Nome: ................... 
Cargo / Função 

CPF: ............... RG ......... 
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ANEXO III – PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº. 022/2021 
 

 

 

Ao – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO 

Pregão Presencial SRP – nº. 022/2021 

Att. Pregoeiro – Kleber dos Anjos de Sousa 
 

OBJETO: A seleção e contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente com o objetivo de formar o Sistema 

de Registro de Preços da Administração Pública Municipal, para o fornecimento de licença de uso de software 

para gestão escolar aplicado exclusivamente ao setor público por prazo determinado (locação), para 

contratações futuras. 

 

TERMO DE CREDENCIAMENTO 
 

 
 

(nome da empresa), CNPJ nº , sediada na (endereço completo), neste ato representada por seu 

sócio ou proprietário Sr.  , brasileiro, (estado civil), portador da Carteira de Identidade 

n° , inscrito no CPF/MF sob o nº  , residente e domiciliado na cidade , com 

poderes estabelecidos no ato de investidura (contrato social ou outro documento equivalente, etc...) conforme 

cópia em anexo, no uso de suas atribuições legais, nomeia e constitui seu bastante representante o Sr. 

  , brasileiro, (estado civil), (cargo), portador da Carteira de Identidade n° , inscrito 

no CPF/MF sob o nº , residente e domiciliado na cidade , com poderes para 

representá-lo junto ao Fundo Municipal de Educação de Senador José Porfírio (Secretaria Municipal de 

Educação) a participar no processo licitatório – PREGÃO PRESENCIAL/SRP nº. 022/2021, podendo o mesmo 

formular lances verbais à proposta escrita apresentada, quando convocado, negociar preços e, ainda, rubricar 

documentos, renunciar o direito de recurso e apresentar impugnação a recursos, assinar atas, recorrer de 

decisões administrativas, enfim praticar todos os atos inerentes à referida licitação. 

 

 

............................../PA, xx de ......................... de 2021. 
 

 
 

Nome: ................... 
Cargo / Função 

CPF: ............... RG ......... 

 

(Assinatura reconhecida do responsável legal) 
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ANEXO IV – PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº. 022/2021 
 

Ao – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO 

Pregão Presencial SRP – nº. 022/2021 

Att. Pregoeiro – Kleber dos Anjos de Sousa 
 

OBJETO: A seleção e contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente com o objetivo de formar o Sistema 

de Registro de Preços da Administração Pública Municipal, para o fornecimento de licença de uso de software 

para gestão escolar aplicado exclusivamente ao setor público por prazo determinado (locação), para 

contratações futuras. 

 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA 
 

CONFORME ANEXO I DA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 2, DE 16 DE SETEMBRO DE 2009, DA 

SECRETARIA DE LOGÍSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO DO MINISTÉRIO DO 

PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E GESTÃO. 

 

(nome da empresa), CNPJ nº , sediada na (endereço completo), neste ato representada por seu 

sócio ou proprietário Sr.  , brasileiro, (estado civil), portador da Carteira de Identidade 

n° , inscrito no CPF/MF sob o nº  , residente e domiciliado na cidade doravante 

denominado Licitante, para fins do disposto no Edital da presente Licitação, DECLARA, sob as penas da lei, 

em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 
 

a) A proposta apresentada para participar da presente Licitação foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, e o 

conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer 

outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 

 

b) A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitação não foi informada, discutida ou 

recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação, por qualquer meio ou por qualquer 

pessoa; 

 

c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial 

ou de fato da presente Licitação quanto a participar ou não da referida licitação; 

 

d) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não será, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da presente Licitação antes 

da adjudicação do objeto da referida licitação; 

 

e) Que o conteúdo da proposta apresentada para participar da presente Licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou 

indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das 

propostas; e 

 

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

firmá-la. 

 

............................../PA, xx de ......................... de 2021. 
 
 

Nome: ................... 
Cargo / Função 

CPF: ............... RG ......... 
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ANEXO V - PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº. 022/2021 
 

 

Ao – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO 

Pregão Presencial SRP – nº. 022/2021 

Att. Pregoeiro – Kleber dos Anjos de Sousa 
 

OBJETO: A seleção e contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente com o objetivo de formar o Sistema 

de Registro de Preços da Administração Pública Municipal, para o fornecimento de licença de uso de software 

para gestão escolar aplicado exclusivamente ao setor público por prazo determinado (locação), para 

contratações futuras. 

 

 
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

 
 

O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo, CPF, RG e endereço completo), 

representante legalmente constituído da Licitante (inserir os dados da Licitante, razão social, CNPJ e endereço 

completo), DECLARA, em conformidade com a Lei Federal nº 10.520/02, que cumpre todos os requisitos para 

habilitação para este certame licitatório – Pregão Presencial/SRP nº 022/2021. 

 

 

............................../PA, xx de ......................... de 2021. 
 

 
 

Nome: ................... 
Cargo / Função 

CPF: ............... RG ......... 
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ANEXO VI - PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº. 022/2021 
 

 

 
 

Ao – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO 

Pregão Presencial SRP – nº. 022/2021 

Att. Pregoeiro – Kleber dos Anjos de Sousa 

 

OBJETO: A seleção e contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente com o objetivo de formar o Sistema 

de Registro de Preços da Administração Pública Municipal, para o fornecimento de licença de uso de software 

para gestão escolar aplicado exclusivamente ao setor público por prazo determinado (locação), para 

contratações futuras. 

 

 
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

 

 

O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo, CPF, RG e endereço completo), 

representante legalmente constituído da Licitante (inserir os dados da Licitante, razão social, CNPJ e endereço 

completo) DECLARA, sob as penas da lei, nos termos do §2º do art.32, da Lei nº 8.666/93, que até a presente 

data inexistem fatos impeditivos para sua participação no processo licitatório (PREGÃO PRESENCIAL/SRP 

Nº 022/2021), e que contra ela não existe nenhum pedido de insolvência/falência ou concordata, ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

 

Declara, finalmente, que possui as condições operacionais necessárias à perfeita execução do objeto. 

 

 

............................../PA, xx de ......................... de 2021. 
 

 
 

Nome: ................... 
Cargo / Função 

CPF: ............... RG ......... 
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ANEXO VII - PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº. 022/2021 
 

 

 
 

Ao – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO 

Pregão Presencial SRP – nº. 022/2021 

Att. Pregoeiro – Kleber dos Anjos de Sousa 
 

OBJETO: A seleção e contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente com o objetivo de formar o Sistema 

de Registro de Preços da Administração Pública Municipal, para o fornecimento de licença de uso de software 

para gestão escolar aplicado exclusivamente ao setor público por prazo determinado (locação), para 

contratações futuras. 

 

 
DECLARAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CF 

 

 
 

O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo, CPF, RG e endereço completo), 

representante legalmente constituído da Licitante (inserir os dados da Licitante, razão social, CNPJ e endereço 

completo), DECLARA, em atendimento ao Edital de Pregão Presencial SRP nº. 022/2021 e ao disposto no 

inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal/88 que não possui em seu quadro de pessoal empregados com 

menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 14 (quatorze) anos em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz. 

 

 

............................../PA, xx de ......................... de 2021. 
 

 
 

Nome: ................... 
Cargo / Função 

CPF: ............... RG ......... 

 

 

 

 

 

 

Obs: se o licitante possuir menores de 16 anos na condição de aprendizes deverá declarar 

expressamente. 



 

 

 

 

 

Estado do Pará 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

C.N.P.J Nº. 13.810.386/0001-49  

 

 
 

ANEXO VIII – PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº. 022/2021 
 

 

Ao – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO 

Pregão Presencial SRP – nº. 022/2021 

Att. Pregoeiro – Kleber dos Anjos de Sousa 
 

OBJETO: A seleção e contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente com o objetivo de formar o Sistema 

de Registro de Preços da Administração Pública Municipal, para o fornecimento de licença de uso de software 

para gestão escolar aplicado exclusivamente ao setor público por prazo determinado (locação), para 

contratações futuras. 

 
 

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
(CASO SE ENQUADRE) 

 
 

O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo, CPF, RG e endereço completo), 

representante legalmente constituído da Licitante (inserir os dados da Licitante, razão social, CNPJ e endereço 

completo), DECLARA em atendimento ao Edital de Pregão Presencial SRP nº. 048/2019, sob as penas da lei, 

para fins do disposto no art.3º da Lei Complementar 123/2006, que: 

 

a) Se enquadra como ( ) MICROEMPRESA-ME ou ( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE-EPP; 

 

b) A receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto nos incisos I e II do art. 3º da Lei Complementar 

123/2006; 

 

c) Não tem nenhum dos impedimentos do §4º do art.3º da mesma lei, ciente da obrigatoriedade de declarar 

ocorrências posteriores. 

 
 

............................../PA, xx de ......................... de 2021. 
 

 
 

Nome: ................... 
Cargo / Função 

CPF: ............... RG ......... 
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ANEXO IX – PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº. 022/2021 
 

 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
 

Aos ....... dias do mês de .................. do ano de dois e mil e dezenove, o FUNDO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE SENDOR JOSÉ PORFÍRIO (SECRETARIA MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 13.810.386/0001-

49, sediada na xxxxxxxxxxxxx, nº. xxxx, Bairro xxxxxxxxxxxx, na cidade de Senador José Porfírio, 

estado do Pará, neste ato representada pela Srª. Xxxxxxxxxxxxxxxx - Secretária Municipal de Educação, 

no uso da competência que lhe foi atribuída, resolve REGISTRAR OS PREÇOS do fornecedor abaixo 

elencado, vencedor do Pregão Presencial SRP n.º 022/2021, sob o regime de prestação de serviços pelo 

sistema de registro de preços para o Prestação de serviços xxxxxxxxxxxxxx, observadas as disposições 

contidas nas Leis Federal n.º 8.666/93 e 10.520/2002 e Decreto Municipal n.º 009/2010. 

 

1 - DO OBJETO E FORNECEDOR 

 

1.1. A presente Ata tem por objeto o Registro de Preços para o eventual fornecimento de licença de 

uso de software para gestão escolar aplicado exclusivamente ao setor público por prazo determinado 

(locação), sendo os quantitativos estimados e os itens a serem registrados os constantes do Anexo I, 

Termo de Referência, do Edital do Pregão Presencial SRP n. 022/2021. 

 

a) Fornecedor ............, pessoa jurídica de direito privado interno, inscrito no CNPJ/MF n.º ........... , 

com sede na Rua/Av. ........... nº. ......, Bairro ........, na cidade de ..........., estado do ........, CEP: ....... , 

telefone: (....) ......, email: ........, telefone do representante em Senador José Porfírio/PA (...) ......., 

email: ..................................................................................................................................................... , 

representada por seu(sua) ......., Sr(a). ........., (nacionalidade, estado civil e profissão), residente e 

domiciliado(a) na Rua/Av. ........... nº. ......, Bairro ........, na cidade de ..........., estado do ........ , CEP: 

......., portador(a) do RG n.º .......... SSP/..... e CPF n.º ............ 

 
ITEM LOTE 01 - ESPECIFICAÇÕES QTD/UND. V. UNIT. V. TOTAL 

01     

    -------------- 
 VALOR TOTAL    

 

2 - DA EXPECTATIVA DO FORNECIMENTO E/OU PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

2.1 O ajuste com o fornecedor registrado será formalizado pelo Fundo Municipal de Educação de 

Senador José Porfírio (Secretaria Municipal de Educação) mediante emissão da respectiva Nota de 

Empenho e autorização de retirada, observadas as disposições contidas no edital do Pregão 

Presencial/SRP n.º 022/2021. 

2.2 O compromisso de entrega só estará caracterizado mediante o comprovado recebimento, pelo 

Fornecedor, da Ordem de Compra ou Nota de Empenho, decorrente desta Ata de Registro de Preços 

e do Edital de Pregão Presencial/SRP n.º 022/2021. 
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2.3. O fornecedor registrado fica obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a validade 

desta Ata de Registro de Preços, até o limite quantitativo registrado nesta Ata de Registro de Preços. 

 

3 - DO CONTROLE DOS PREÇOS REGISTRADOS 

 

3.1 O Fundo Municipal de Educação de Senador José Porfírio (Secretaria Municipal de Educação), 

adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da presente Ata de Registro 

de Preços. 

3.2 As partes se obrigam à observância dos preços unitários indicados neste Ata de Registro de 

Preços. 

 

3.3 Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores detentores da Ata serão 

divulgados em meio eletrônico. 

 

4 - DOS ÓRGÃO PARTICIPANTE E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

4.1 - A Ata de Registro de Preços será Gerenciada e Utilizada pelo seguinte Órgão da Administração 

Pública Municipal relacionado abaixo: 

 

4.1.1. - O órgão gerenciador será o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SENADOR JOSÉ 

PORFÍRIO  (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO). 

 

4.1.2. - É participante os seguintes órgãos: 

 

4.1.2.1. – Fundo Municipal de Educação de Senador José Porfírio; 

 

4.2 - As despesas decorrentes para a presente contratação, objeto desta licitação, correrão por conta 

dos recursos oriundos do Tesouro Municipal e Programas, conforme dotação orçamentária a seguir: 

 

5 - DA VIGÊNCIA 

 

5.1 - O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados de sua 

publicação, vedada sua prorrogação, conforme dispõe o artigo 15, § 3º, inciso III, da Lei Federal nº 

8.666/1993. 

 

6 - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 

 

6.1 - A CONTRATADA obriga-se a: 

 

6.1.1 - Executar fielmente o contrato, de acordo com as Cláusulas avençadas; 

 

6.1.2 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da contratante, cujas 

obrigações é atender prontamente; 
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6.1.3 - Garantir a evolução do sistema por intermédio de novas versões, visando atualizações tecnológicas, 

adequações à legislação e alterações solicitadas, buscando o aperfeiçoamento constante do produto, 

visando preservar o investimento da CONTRATANTE; 

 

6.1.4 - Tornar disponíveis à CONTRATANTE, releases atualizados da versão do produto sempre que 

ocorrer necessidade de correções ou de adaptações legais que não impliquem em mudanças estruturais, 

em arquivos ou banco de dados, desenvolvimento de novas funções ou novos relatórios; 

 

6.1.5 - Fornecer assessoria para investigar possível utilização do sistema para prática de qualquer tipo de 

fraude, visando identificar os responsáveis, ou auxiliando na sua identificação através de seus técnicos. 

 

6.1.6 - Executar integralmente o objeto a ser licitado, conforme especificações constantes do termo de 

referência e da legislação em vigor; 

 

6.1.7 - Pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos relativos ao presente contrato, incluindo despesas 

de transporte e seguro, ocorrerá por conta da contratada, desde o início até seu termino, bem como os 

encargos inerentes a completa execução de seu objeto; 

 

6.1.8 - Fornecer toda e qualquer informação referente aos os serviços prestados neste contrato quando 

solicitada pela CONTRATANTE; 

 

6.1.9 - Garantir a segurança e o sigilo das informações, advindas de seu sistema, sob pena de serem 

aplicadas sanções civis, penais e administrativas, salvo para as informações que de acordo com a lei de 

acesso a informação ou por interesse da CONTRATADA são públicas; 

 

6.1.10 - Manter, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação 

e qualificação exigidas na licitação; 

 

6.1.11 - Indicar formalmente, representante para relacionar-se com o responsável pela execução do 

objeto desta licitação; 

 

6.1.12 - Responder por qualquer prejuízo que seus empregados ou prepostos causarem à 

CONTRANTE ou a terceiros, decorrentes da incompatibilidade de ação ou omissão, 

independentemente de culpa ou dolo, procedendo imediatamente os reparos ou indenizações 

cabíveis, e assumindo inteiramente o ônus decorrente; 

 

6.1.13 - Contratar, em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, os empregados e subcontratados 

necessários à execução dos serviços, adequadamente capacitados, com experiência compatível com 

a atividade a ser exercida, cabendo à contratada responder por todos os custos de verbas trabalhistas 

e encargos sociais e fiscais previstos na legislação vigente, sem qualquer solidariedade à 

CONTRATANTE; 

 

6.1.14 - Disponibilizar o acesso aos sistemas/módulos ofertados sem limitação de número de usuários 

e número de terminais de acesso; 
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6.1.15 - A Contratada ficará 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. 

6.1.16 - As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder o limite 

de 25% (vinte e cinco por cento). 

7 - DAS OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 

7.1. A CONTRATANTE obriga-se a: 

7.1.1. Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução dos serviços, inclusive 

permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da licitante contratada nas 

dependências dos órgãos ou entidades da CONTRATANTE; 

7.1.2. Disponibilizar equipe técnica capacitada para gerar informações necessárias para o bom 

andamento da prestação dos serviços; 

 

7.1.3. - Disponibilizar Analista de Tecnologia da Informação para ajudar a coordenar os processos 

de implantação e treinamento dos softwares, assim como a plena execução dos serviços a serem 

prestados; 

 

7.1.4. - Indicar um TÉCNICO DE REFERÊNCIA do seu quadro de servidores com formação em 

uma das áreas de tecnologia da informação e/ou diretor(a) de departamento para cada 50 usuários 

dos sistemas/módulos para ser(em) capacitado(s) a prestar o suporte técnico local, solucionando 

dúvidas legais (regras definidas em legislação própria ou de órgãos de superiores de controle), 

técnicas, operacionais, administrativas, pedagógicas e/ou problemas de infraestrutura de hardware, 

software e licenças de uso de responsabilidade da CONTRATADA, atendendo assim os princípios 

da economicidade e da eficiência pública; 

 

7.1.5. - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela licitante 

CONTRATADA; 

 

7.1.6. - Comunicar a licitante contratada qualquer falha e/ou irregularidade no fornecimento dos 

serviços ou na utilização dos sistemas/módulos formalmente através do sistema de registro de 

chamados; 

 

7.1.7. - Designar um responsável pela gestão do contrato; 

 

7.1.8. - Usar os sistemas/módulos somente dentro das normas e condições estabelecidas neste termo 

de referência e contrato de prestação de serviço durante a vigência do mesmo; 

 

7.1.9. - Disponibilizar equipamento/plataforma de hardware e software de origem idônea que 

possibilite a instalação e/ou utilização dos sistemas/módulos objetos do presente termo de referência, 

bem como, mantê-los atualizados, de forma a possibilitar a instalação e/ou utilização de novas 

versões dos sistemas/módulos que vierem a ser lançadas. 
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7.1.10. - Fiscalizar os serviços objeto do presente termo ficando a cargo do responsável indicado 

para a gestão do contrato oriundo deste termo de referência, em nenhuma hipótese eximirá a licitante 

CONTRATADA das suas responsabilidades contratuais e legais, bem como sobre danos materiais 

ou pessoais que forem causados à contratante, seja por atos ou omissões da firma, de seu pessoal 

técnico ou preposto. 

 

7.1.11. Disponibilizar local climatizado com datashow, internet, sonorização, água e café para 

realizado dos treinamentos para os usuários e técnicos de referência; 

 

8. REVISÃO E CANCELAMENTO 

 

8.1 - A Administração realizará pesquisa de mercado periodicamente, em intervalos não superiores 

a 180 (cento e oitenta) dias, a fim de verificar a vantajosidade dos preços registrados nesta Ata. 

 

8.2 - Os preços registrados poderão ser revistos em decorrência de eventual redução dos preços 

praticados no mercado ou de fato que eleve o custo do objeto registrado, cabendo à Administração 

promover as negociações junto ao(s) fornecedor(es). 

 

8.3 - Quando o preço registrado tornar-se superior ao preço praticado no mercado por motivo 

superveniente, a Administração convocará o(s) fornecedor(es) para negociar(em) a redução dos 

preços aos valores praticados pelo mercado. 

 

8.4 - O fornecedor que não aceitar reduzir seu preço ao valor praticado pelo mercado será liberado 

do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

 

8.4.1 - A ordem de classificação dos fornecedores que aceitarem reduzir seus preços aos 

valores de mercado observará a classificação original. 

 

8.5 - Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder 

cumprir o compromisso, o órgão gerenciador poderá: 

8.5.1 - liberar o fornecedor do compromisso assumido, caso a comunicação ocorra antes do 

pedido dos serviços, e sem aplicação da penalidade se confirmada a veracidade dos motivos e 

comprovantes apresentados; e 

8.5.2 - convocar os demais fornecedores para assegurar igual oportunidade de negociação. 

8.6 - Não havendo êxito nas negociações, o órgão gerenciador deverá proceder à revogação desta 

ata de registro de preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

8.7 - O registro do fornecedor será cancelado quando: 

8.7.1 - descumprir as condições da ata de registro de preços; 

8.7.2 - não retirar a nota de empenho ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela 

Administração, sem justificativa aceitável; 
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8.7.3 - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles 

praticados no mercado; ou 

8.7.4 - sofrer sanção administrativa cujo efeito torne-o proibido de celebrar contrato 

administrativo, alcançando o órgão gerenciador e órgão(s) participante(s). 

 

8.8 - O cancelamento de registros nas hipóteses previstas nos itens 8.7.1, 8.7.2 e 8.7.4 será 

formalizado por despacho do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

8.9 - O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer por fato superveniente, decorrente de caso 

fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e 

justificados: 

 

8.9.1 - por razão de interesse público; ou 
 

8.9.2 - por iniciativa do próprio FORNECEDOR, quando mediante solicitação por escrito, 

comprovar a impossibilidade de cumprimento das exigências insertas neste Registro de 

Preços, em função de fato superveniente, aceito pela Administração, que comprovadamente 

venha a comprometer a execução desta Ata. 
 

9 - DAS PENALIDADES 
 

9.1 - Cometer infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatário que: 

 

9.1.1 - não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade 

da proposta ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços; 

9.1.2 - apresentar documentação falsa; 

9.1.3 - deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

9.1.4 - ensejar o retardamento da execução do objeto; 

9.1.5 - não mantiver a proposta; 

9.1.6 - cometer fraude fiscal; 

9.1.7 - comportar-se de modo inidôneo. 

 

9.2 - Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 

participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer 

momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

 

9.3 - O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior 

ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 

 

9.3.1 - Arts. 86 e 87 da Lei Federal n.º 8.666/1993: 

 

9.3.1.1 - advertência por escrito; 

9.3.1.2 - multas: 

a) - multa de mora – nos percentuais abaixo, cobrada por dia de atraso após 
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decorrido os prazos de execução fixados no instrumento convocatório/contratual; que 

será calculada sobre o valor global do registro, até o limite máximo de 20 (vinte) horas: 

b) 0,3% (zero vírgula três por cento) por hora de atraso, da 1.ª (primeira) 

à 5.ª (quinta) hora; 

c) 0,4% (zero vírgula quatro por cento) por hora de atraso, da 6.ª (sexta) à 10.ª 

(décima) hora; 

d) 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por hora de atraso, da 11.ª (décima-primeira) à 

20.ª (vigésima) hora. 

 

9.3.2 - Inexecução parcial – multa no percentual de 10% (dez por cento), que será calculada 

sobre o valor global do registro, cobrada pelo atraso superior a 20 horas, podendo, a critério 

da Administração, não mais ser aceito os serviços; 

 

9.3.3 - Inexecução total – multa no percentual de 15% (quinze por cento), calculada sobre o 

valor global do registro. 

 

9.3.2 - Impedimento de licitar e de contratar com o Município de Senador José Porfírio e 

descredenciamento no Cadastro Municipal, pelo prazo de até cinco anos; 

 

9.4 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento. 

 

9.5 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento 

previsto na Lei Federal nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

 

9.6 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

 

9.7 - Se houver aplicação de multa, esta será descontada de qualquer fatura ou crédito existente no 

Fundo Municipal de Educação de Senador José Porfírio (Secretaria Municipal de Educação), 

em nome da CONTRATADA e, caso seja a mesma de valor superior ao crédito existente, a diferença 

ser cobrada administrativa ou judicialmente. 

 

9.8 - As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a empresa licitante de ser 

acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto ao 

CONTRATANTE, decorrentes das infrações cometidas. 

 

9.9 - Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na prestação dos serviços decorrer de 

caso fortuito ou motivo de força maior. 

 

9.10 - Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, à 

autoridade superior àquela que aplicou a sanção. 

 

10 - DO FORO 
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10.1- Fica eleito o Foro da Comarca de Senador José Porfírio/PA, para dirimir quaisquer litígios 

oriundos da presente Ata de Registro de Preços, que não puderem ser administrativamente solucionados, 

renunciando, como renunciado têm, a qualquer outro por mais privilegiado que seja, até mesmo se 

houver mudança de domicílio de qualquer das partes. 

 

11 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

11.1 - São partes integrantes da presente Ata, independentemente de sua transcrição, o edital do 

Pregão Presencial SRP nº 022/2021 e a proposta do CONTRATADO. 

 

11.2 - A existência da presente Ata de Registro de Preços não obriga este Fundo Municipal de 

Educação de Senador José Porfírio (Secretaria Municipal de Educação) a firmar futuras solicitações. 

 

E, por estarem justos e acordados, assinam a presente Ata de Registro de Preços em xx (. ....... ) vias de 

igual teor e forma, que vai subscrito pelo FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SENADOR 

JOSÉ PORFÍRIO (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) e pelo FORNECEDOR, para 

que este documento produza todos os efeitos legais e jurídicos. 

 

Senador José Porfírio/PA, de de 2021. 
 

 

 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Secretária Municipal de Educação 
 

 

 

Fornecedor 
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ANEXO X – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 022/2021 
REGISTRO DE PREÇOS 

 

MINUTA DE TERMO DE ADESÃO PARA EVENTUAIS ÓRGÃO CARONA 

 

 
Termo de Adesão que entre si celebram o FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SENADOR 

JOSÉ PORFÍRIO (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), na qualidade de Órgão Gestor 

e o (a) , como Órgão Carona, para fins de participação no Registro de Preços para o 

fornecimento de licença de uso de software para gestão escolar aplicado exclusivamente ao setor 

público por prazo determinado (locação). Por este termo de Adesão, o (a)  , inscrita no CNPJ sob

 o n°. , com sede na  , neste ato representado (a) pelo (a) Sr. (a) concorda com os 

termos do Registro de Preços a ser promovido pelo FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE 

SENADOR JOSÉ PORFÍRIO (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), inscrito no 

CNPJ sob o nº XXXXXXXXXXXXX, sediada na XXXXXXXXXXXXXXXXX,  nº. XXX, Bairro 

XXXXXXXXXXX, na cidade de Senador José Porfírio, estado do Pará, neste ato representada pelo 

Sr. RONI EMERSON HECK - Secretário Municipal de Educação, para fins de Registro de Preços 

para o fornecimento de licença de uso de software para gestão escolar aplicado exclusivamente ao 

setor público por prazo determinado (locação), conforme previsto pelo Decreto Municipal nº 

009/2010, cuja descrição detalhada encontra-se na planilha anexa 
 

Item e/ou 

Lote 

Descrição do 

Item 

Unidade de 

Aquisição 

Quatidade 

solicitada 

Local Periodo 

      

      

      

      

      

      

 

Senador José Porfírio/PA, de de . 
 

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Secretária Municipal de Educação 

 

 

 

CARONA 
Representante órgão Carona 



 

 

 

 

 

Estado do Pará 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

C.N.P.J Nº. 13.810.386/0001-49  

 

 

ANEXO XI – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 022/2021 
REGISTRO DE PREÇOS 

MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº ..... /2021 
PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 022/2021 
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº ..... /2021 

 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM 

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO E A 

EMPRESA .................................................. , NA 

FORMA ABAIXO. 
 

 
I. PARTES 

 

CONTRATANTE 
 

O FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE S E N A D OR  J O S É  PO R FÍ R I O  

(SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO), pessoa jurídica de direito público interno, inscrito 

no CNPJ sob o nº XXXXXXXXX, sediada na XXXXXXXXXXX, nº. XXX, Bairro XXXXXX, na 

cidade de Senador José Porfírio, estado do Pará, doravante simplesmente denominado 

CONTRATANTE, neste ato representada pela Srª. Xxxxxxxxxxxxxx - Secretária Municipal de 

Educação. 
 

CONTRATADA 
 

A empresa ............, pessoa jurídica de direito privado interno, inscrito no CNPJ/MF n.º ........... , com 

sede na Rua/Av. ........... nº. ......, Bairro ........, na cidade de ..........., estado do ........, CEP: ........ , 

telefone: (....) ......, email: ........, telefone (...) ....... e email: ............ do representante em  Senador  

José Porfírio, doravente denominada CONTRATADA neste ato representada por seu(sua) ......... , 

Sr(a). ........., (nacionalidade, estado civil e profissão), residente e domiciliado(a) na Rua/Av. ........... 

nº. ......, Bairro ........, na cidade de ..........., estado do ........, CEP: ......., portador(a) do RG n.º .......... 

SSP/..... e CPF n.º ............ 

 

II. DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS 

 

Resolvem celebrar o presente contrato, decorrente de licitação na modalidade de PREGÃO 

PRESENCIAL SRP Nº. 022/2021, conforme descrito no Edital e seus Anexos, que se regerá pela 

Lei n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993, pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e pelo Decreto 
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Municipal nº 009/2010, mediante as condições expressas nas cláusulas seguintes: 

 

1 - DO OBJETO 

 

1.1 - O presente contrato tem como objeto o fornecimento de licença de uso de software para gestão 

escolar aplicado exclusivamente ao setor público por prazo determinado (locação). 

 
ITEM LOTE 01 - ESPECIFICAÇÕES QTD/UND. V. UNIT. V. TOTAL 

01     

    -------------- 
 VALOR TOTAL   xxxx 

 

2  - DO PREÇO 
 

2.1 - O valor total do presente contrato é de R$: ........... (........por extenso..........), conforme está 

especificado na Cláusula I. 

 

3 - DA VINCULAÇÃO 
 

3.1. - Vincula-se a este Contrato o Edital de Pregão Presencial SRP nº 022/2021, seus Anexos,  Ata 

de Registro de Preços nº. xxx/xxxx e Proposta Formulada pela Contratada em ___/___/2021.. 

 

4  – DA VIGÊNCIA E/OU MODIFICAÇÃO 
 

4.1 - O presente Contrato terá vigência até 12 (doze) meses a partir da data de sua assinatura. 

 

4.2 - Podendo ser prorrogado, por interesse das partes, até o limite de 48 meses, nos termos do art. 

57, inciso IV, da Lei nº 8.666/93, devendo ser dimensionada com vista à obtenção de preços e 

condições mais vantajosas para a Administração. 

 

5  - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 

5.1 - As despesas decorrentes para a presente contratação, objeto desta licitação, correrão por conta 

dos recursos oriundos do Tesouro Municipal e Programas, conforme dotação orçamentária a seguir: 

 

 

6  - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 

6.1 - Os pagamentos devidos pelo CONTRATANTE em decorrência das obrigações assumidas 

serão efetuados até o 30º dia do mês subsequente, da seguinte forma: 

 

6.1.1 - O pagamento será efetuado pelo CONTRATANTE mediante a entrega da Nota Fiscal, 

em 02 (duas) vias, na Secretaria Municipal de Educação. 

6.1.2 - O GESTOR terá o prazo de 03 (três) dias úteis, a contar da apresentação do 

documento fiscal, para aprová-lo ou rejeitá-lo. 
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6.1.3 - Havendo erro na nota fiscal/fatura ou circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, a nota fiscal/fatura será devolvida à CONTRATADA pelo Gestor da Ata e o 

pagamento ficará pendente, até que a mesma providencie as medidas saneadoras. 

 

6.2 - O prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação do 

documento fiscal, fato esse que não poderá acarretar qualquer ônus adicional para o 

CONTRATANTE, nem deverá haver prejuízo na prestação dos serviços pela CONTRATADA. 

 

6.3 - O CONTRATANTE reserva-se o direito de suspender o pagamento se a prestação dos serviços 

do objeto estiver em desacordo com as especificações constantes na Ata de Registro de Preço; 

 

6.4 – Poderá o Fundo Municipal de Educação de Senador José Porfírio (Secretaria Municipal de 

Educação), deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a eventuais multas e/ou 

indenizações devidas pela contratada. 

 

6.5 - A empresa deverá indicar na(s) nota(s) fiscal(is), além de outras informações exigidas de acordo 

com a legislação própria: 

 

6.5.1 - especificação correta do objeto 

6.5.2 - número da licitação, ata de registro de preços e contrato; 

 

7  - DA REVISÃO 
 

O presente contrato poderá ser revisto, nos termos do Art. 65, da Lei Federal n º 8.666/93. 

 

8  - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

8.1 - A CONTRATADA obriga-se a: 

 

8.1.1- Executar fielmente o contrato, de acordo com as Cláusulas avençadas; 

 

8.1.2 - Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da 

contratante, cujas obrigações é atender prontamente; 
 

8.1.3 - Garantir a evolução do sistema por intermédio de novas versões, visando atualizações 

tecnológicas, adequações à legislação e alterações solicitadas, buscando o aperfeiçoamento 

constante do produto, visando preservar o investimento da CONTRATANTE; 

 

8.1.4 - Tornar disponíveis à CONTRATANTE, releases atualizados da versão do produto 

sempre que ocorrer necessidade de correções ou de adaptações legais que não impliquem em 

mudanças estruturais, em arquivos ou banco de dados, desenvolvimento de novas funções 

ou novos relatórios; 

 

8.1.5 - Fornecer assessoria para investigar possível utilização do sistema para prática de 

qualquer tipo de fraude, visando identificar os responsáveis, ou auxiliando na sua 

identificação através de seus técnicos. 
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8.1.6 - Executar integralmente o objeto a ser licitado, conforme especificações constantes do 

termo de referência e da legislação em vigor; 

 

8.1.7 - Pagamento de quaisquer taxas ou emolumentos relativos ao presente contrato, 

incluindo despesas de transporte e seguro, ocorrerá por conta da contratada, desde o início 

até seu termino, bem como os encargos inerentes a completa execução de seu objeto; 

 

8.1.8 - Fornecer toda e qualquer informação referente aos os serviços prestados neste contrato 

quando solicitada pela CONTRATANTE; 

 

8.1.9 - Garantir a segurança e o sigilo das informações, advindas de seu sistema, sob pena de 

serem aplicadas sanções civis, penais e administrativas, salvo para as informações que de 

acordo com a lei de acesso a informação ou por interesse da CONTRATADA são públicas; 

 

8.1.10 - Manter, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

 

8.1.11 - Indicar formalmente, representante para relacionar-se com o responsável pela 

execução do objeto desta licitação; 

 

8.1.12 - Responder por qualquer prejuízo que seus empregados ou prepostos causarem à 

CONTRANTE ou a terceiros, decorrentes da incompatibilidade de ação ou omissão, 

independentemente de culpa ou dolo, procedendo imediatamente os reparos ou indenizações 

cabíveis, e assumindo inteiramente o ônus decorrente; 

 

8.1.13 - Contratar, em seu nome e sob sua inteira responsabilidade, os empregados e 

subcontratados necessários à execução dos serviços, adequadamente capacitados, com 

experiência compatível com a atividade a ser exercida, cabendo à contratada responder por 

todos os custos de verbas trabalhistas e encargos sociais e fiscais previstos na legislação 

vigente, sem qualquer solidariedade à CONTRATANTE; 

 

8.1.14 - Disponibilizar o acesso aos sistemas/módulos ofertados sem limitação de número de 

usuários e número de terminais de acesso; 

 

8.2 - A Contratada ficará 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. 

 

8.2.1 - As supressões resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderão exceder 

o limite de 25% (vinte e cinco por cento). 

 

 

 

9. DAS OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. 
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9.1 - A CONTRATANTE obriga-se a: 

 

9.1.1 - Proporcionar todas as facilidades indispensáveis à boa execução dos serviços, 

inclusive permitindo o acesso de empregados, prepostos ou representantes da licitante 

contratada nas dependências dos órgãos ou entidades da CONTRATANTE; 

9.1.2 - Disponibilizar equipe técnica capacitada para gerar informações necessárias para o 

bom andamento da prestação dos serviços; 

 

9.1.3 - Disponibilizar Analista de Tecnologia da Informação para ajudar a coordenar os 

processos de implantação e treinamento dos softwares, assim como a plena execução dos 

serviços a serem prestados; 

 

9.1.4 - Indicar um TÉCNICO DE REFERÊNCIA do seu quadro de servidores com 

formação em uma das áreas de tecnologia da informação e/ou diretor(a) de departamento para 

prestar o suporte técnico local, solucionando dúvidas legais (regras definidas em legislação 

própria ou de órgãos de superiores de controle), técnicas, operacionais, administrativas, 

pedagógicas e/ou problemas de infraestrutura de hardware, software e licenças de uso de 

responsabilidade da CONTRATADA, atendendo assim os princípios da economicidade e 

da eficiência pública; 

 

9.1.5 - Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

licitante CONTRATADA; 

 

9.1.6 - Comunicar a licitante contratada qualquer falha e/ou irregularidade no fornecimento 

dos serviços ou na utilização dos sistemas/módulos formalmente através do sistema de registro 

de chamados; 

 

9.1.7 - Designar um responsável pela gestão do contrato; 

 

9.1.8 - Usar os sistemas/módulos somente dentro das normas e condições estabelecidas neste 

termo de referência e contrato de prestação de serviço durante a vigência do mesmo; 

 

9.1.9 - Disponibilizar equipamento/plataforma de hardware e software de origem idônea que 

possibilite a instalação e/ou utilização dos sistemas/módulos objetos do presente termo de 

referência, bem como, mantê-los atualizados, de forma a possibilitar a instalação e/ou 

utilização de novas versões dos sistemas/módulos que vierem a ser lançadas. 

 

9.1.10 - Fiscalizar os serviços objeto do presente termo ficando a cargo do responsável 

indicado para a gestão do contrato oriundo deste termo de referência, em nenhuma hipótese 

eximirá a licitante CONTRATADA das suas responsabilidades contratuais e legais, bem como 

sobre danos materiais ou pessoais que forem causados à contratante, seja por atos ou omissões 

da firma, de seu pessoal técnico ou preposto. 

 

9.1.11 - Disponibilizar local climatizado com datashow, internet, sonorização, água e café 

para realizado dos treinamentos para os usuários e técnicos de referência; 
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10 - DA RESPONSABILIDADE POR ENCARGOS 
 

10.1 - A CONTRATADA é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes, direta ou indiretamente, da execução do presente contrato e ainda por multas 

que vierem a ser aplicadas por infração aos dispositivos legais, regulamentares e contratuais, por 

parte da CONTRATADA, ou em virtude de qualquer ato ou omissão de seus prepostos 

subcontratados. 

 

10.2 - A inadimplência da CONTRATADA, com referência aos encargos especificados nesta 

cláusula, não transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá 

onerar o objeto do contrato ou restringir a apropriação do resultado alcançado. 

 

11- DA FISCALIZAÇÃO DO FORNECIMENTO E/OU EXECUÇÃO: 
 

11.1 - O acompanhamento da execução desse Contrato ficará a cargo do FUNDO MUNICIPAL DE 

EDUCAÇÃO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO (SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO) - 

Contratante, mediante nomeação da servidora Sra. XXXXXXXXXXX – Matrícula: 

XXXXXXXXXXXXX Portaria nº. XXXX/2021 designado para este fim, nos termos do art. 67 da 

Lei Federal nº 8.666/93. 
 

11.1.1 – Os servidores designados anotarão em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução deste Contrato, sendo-lhe assegurada à prerrogativa de: 
 

I - fiscalizar e atestar a execução, de modo que sejam cumpridas integralmente as 

condições estabelecidas neste Contrato; 
 

II - comunicar eventuais falhas na execução, cabendo à CONTRATADA adotas as 

providências necessárias; 

 

III - garantir à CONTRATADA toda e qualquer informação sobre ocorrências ou 

fatos relevantes relacionados com a execução; 

 

IV - emitir pareceres em todos os atos da Administração relativos à execução do 

contrato, em especial aplicações de sanções e alterações do mesmo; 

 

11.1.2 - A fiscalização exercida pela CONTRATADA não excluirá ou reduzirá a 

responsabilidade da CONTRATADA pela completa e perfeita execução do objeto contratual 

 

12 - DO RECEBIMENTO DO OBJETO CONTRATUAL 
 

12.1 - Executado o objeto contratual, será ele recebido em conformidade com as disposições 

contidas no Art. 73, I, da Lei nº 8.666/93. 

 

12.2 - O CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, os serviços executado em desacordo 

com as condições contratuais. 
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13 - DA RESCISÃO 
 

13.1. - Constituem motivo para a rescisão do presente contrato as hipóteses previstas no Art. 78, 

da Lei nº 8.666/93.  
 

14 - DOS DIREITOS DO CONTRATANTE EM CASO DE RESCISÃO 
 

14.1 - Na hipótese de rescisão administrativa do presente contrato, a CONTRATADA reconhece, de 

logo, o direito do CONTRATANTE de adotar, no que couber, a seu exclusivo critério, as medidas 

prevista no Art. 80, da Lei nº 8.666/93. 

 

15 - DAS SANÇÕES 
 

15.1 - Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 10.520, de 2002, o 

licitante/adjudicatário que: 

 

15.1.1 - não assinar a ata de registro de preços quando convocado dentro do prazo de validade 

da proposta ou não assinar o termo de contrato decorrente da ata de registro de preços; 

15.1.2 - apresentar documentação falsa; 

15.1.3 - deixar de entregar os documentos exigidos no certame; 

15.1.4 - ensejar o retardamento da execução do objeto; 

15.1.5 - não mantiver a proposta; 

15.1.6 - cometer fraude fiscal; 

15.1.7 - comportar-se de modo inidôneo. 
 

15.2 - Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às condições de 

participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os licitantes, em qualquer 

momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances. 

 

15.3 - O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem anterior 

ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções: 
 

15.3.1 - Arts. 86 e 87 da Lei Federal n.º 8.666/1993: 

 

15.3.1.1 - advertência por escrito; 

15.3.1.2 - multas: 

15.3.1.3 - multa de mora – nos percentuais abaixo, cobrada por dia de atraso após 

decorrido os prazos de execução fixados no instrumento convocatório/contratual; que 

será calculada sobre o valor global do registro, até o limite máximo de 20 (vinte) horas: 

 

a) 0,3% (zero vírgula três por cento) por hora de atraso, da 1.ª (primeira) à 5.ª 

(quinta) hora; 

b) 0,4% (zero vírgula quatro por cento) por hora de atraso, da 6.ª (sexta) à 10.ª 

(décima) hora; 

c) 0,5% (zero vírgula cinco por cento) por hora de atraso, da 11.ª (décima-primeira) à 
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20.ª (vigésima) hora. 

 

15.3.2 - Inexecução parcial – multa no percentual de 10% (dez por cento), que será calculada 

sobre o valor global do registro, cobrada pelo atraso superior a 20 horas, podendo, a critério 

da Administração, não mais ser aceito os serviços; 

15.3.3 - Inexecução total – multa no percentual de 15% (quinze por cento), calculada sobre o 

valor global do registro. 

 

15.3.4 - Impedimento de licitar e de contratar com o Município de Senador José Porfírio 

e descredenciamento no Cadastro Municipal, pelo prazo de até cinco anos; 

 

15.4 - A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de impedimento. 

 

15.5 - A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo 

que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário, observando-se o 

procedimento previsto na Lei Federal nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999. 

 

15.6 - A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da 

conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, 

observado o princípio da proporcionalidade. 

 

15.7 - Se houver aplicação de multa, esta será descontada de qualquer fatura ou crédito existente no 

Fundo Municipal de Educação de Senador José Porfírio (Secretaria Municipal de Educação), 

em nome da CONTRATADA e, caso seja a mesma de valor superior ao crédito existente, a 

diferença ser cobrada administrativa ou judicialmente. 

 

15.8 - As multas não têm caráter indenizatório e seu pagamento não eximirá a empresa licitante de 

ser acionada judicialmente pela responsabilidade civil derivada de perdas e danos junto ao 

CONTRATANTE, decorrentes das infrações cometidas. 

 

15.9 - Não será aplicada multa se, comprovadamente, o atraso na prestação dos serviços decorrer de 

caso fortuito ou motivo de força maior. 
 

15.10 - Da sanção aplicada caberá recurso, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da notificação, à 

autoridade superior àquela que aplicou a sanção. 
 

 

 

 

 

16 - DA LICITAÇÃO 
 

16.1 - Para a presente contratação, foi realizada licitação na modalidade Pregão Presencial – SRP 

registrado sob o nº 022/2021. 

 

17 - DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO DA CONTRATADA 
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17.1 - A CONTRATADA declara, no ato de celebração do presente contrato, estar plenamente 

habilitada à assunção dos encargos contratuais e assume o compromisso de manter, durante a 

execução do contrato, todas as condições de qualificação, habilitação e idoneidade necessárias ao 

perfeito cumprimento do seu objeto. 

 

18 - DO FORO 
 

18.1 - As partes elegem o foro da Comarca de Senador José Porfírio/PA, com renúncia a qualquer 

outro, para dirimir dúvida ou questões não resolvidas administrativamente. 

E por estarem, assim, justas e contratadas, firmam as partes o presente contrato em 03 (três) vias de 

igual teor e forma, para todos os efeitos legais. 

 

Senador José Porfírio/PA, ..... de . de 2021. 
 

 

 

xxxxxxxxxxxxxx 

CONTRATANTE 
 

 

 
 

 

 

 
TESTEMUNHAS: 

xxxxxxxxxxxxxxxxxx 

CONTRATADA 

 

 

1 - - CPF    

 

 

2 - - CPF    
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ANEXO XII - PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº. 022/2021 
 

 

 

 

Ao – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO 

Pregão Presencial SRP – nº. 022/2021 

Att. Pregoeiro – Kleber dos Anjos de Sousa 
 

OBJETO: A seleção e contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente com o objetivo de formar o Sistema 

de Registro de Preços da Administração Pública Municipal, para o fornecimento de licença de uso de software 

para gestão escolar aplicado exclusivamente ao setor público por prazo determinado (locação), para 

contratações futuras. 

 

 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO QUE DISPÕE DOS SISTEMAS OFERTADOS 

 

 

 

 

O signatário da presente, o senhor (inserir o nome completo, CPF, RG e endereço completo), 

representante legalmente constituído da Licitante (inserir os dados da Licitante, razão social, CNPJ e endereço 

completo), DECLARA, para os devidos fins que dispõe de sistemas/módulos integrados com as especificações 

técnicas de acordo com o Termo de Referência do Pregão Presencial/SRP nº 022/2021. 

 

 

............................../PA, xx de ......................... de 2021. 
 

 
 

Nome: ................... 
Cargo / Função 

CPF: ............... RG ......... 



 

 

 

 

 

Estado do Pará 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

C.N.P.J Nº. 13.810.386/0001-49  

 

 

 

ANEXO XIII - PREGÃO PRESENCIAL/SRP Nº. 022/2021 
 

 

 
 

Ao – FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO 

Pregão Presencial SRP – nº. 022/2021 

Att. Pregoeiro – Kleber dos Anjos de Sousa 

 

 

OBJETO: A seleção e contratação de pessoa jurídica do ramo pertinente com o objetivo de formar o Sistema 

de Registro de Preços da Administração Pública Municipal, para o fornecimento de licença de uso de software 

para gestão escolar aplicado exclusivamente ao setor público por prazo determinado (locação), para 

contratações futuras. 

 

 

 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE VISITA TÉCNICA 

 

 

 

 

Declaro para os fins do Pregão Presencial SRP nº 022/2021, que o Sr .............. portadora da Carteira 

de Identidade nº. ....... e CPF: ................, representante legal da empresa ..............., inscrita no CNPJ: 
............. efetuou Visita Técnica (nos termos do artigo 30, inciso III da Lei 8.666/93) na sede da Secretaria 

Municipal de Educação de Senador José Porfírio - Pará. 

Declaro ainda que o mesmo tomou ciência de todas as condições técnicas que dispõe o município 

para que possa considera-las em sua proposta comercial para o Pregão Presencial supracitado. 

 

 

............................../PA, xx de ......................... de 2021. 
 

 

 

 

XXXXXXXXXX 
Departamento de Informática - SEMED 

 

 
 

  _ 
XXXXXXX 

Representante Legal 

Empresa: xxxxxxxxxxx 



 

 

 

 

 

Estado do Pará 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SENADOR JOSÉ PORFÍRIO 

FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

C.N.P.J Nº. 13.810.386/0001-49  

 

 

ANEXO XIV – PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº. 022/2021 
 

 

COMPROVANTE DE RETIRADA DE EDITAL 
 
 

Nome de Fantasia: 

Razão Social/Nome: 

CNPJ/CPF: 

Endereço: 

E-mail: 

Cidade: Estado: CEP: 

Telefone: 

Pessoa que recebeu e ou retirou: 

Retiramos nesta data cópia do Edital na modalidade de: 

( x ) Pregão presencial; 

( ) Concorrência; 

( ) Tomada de Preços; 

( ) Credenciamento; 

( ) Convite. 

Número: 022/2021 
Entidade: Secretaria Municipal de Educação de Senador José Porfírio - Pará 

 

SENHOR LICITANTE, 

 

Visando à comunicação futura entre este Fundo Municipal de Educação de Senador José Porfírio - 

Pará e o interessado (a), solicitamos a Vossa Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e 

remetê-lo imediatamente acompanhado do Cartão de CNPJ a Divisão de Litações e Contratos da 

Prefeitura Municipal de Senador José Porfírio, na cidade de Senador José Porfírio, estado do Pará ou 

pelo email: cplsouzel@gmail.com. 

 

A não remessa do recibo exime ao Fundo Municipal de Educação da responsabilidade da 

comunicação, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento convocatório, 

bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente qualquer reclamação. 

 

Local: .................... , ......... de ........... de 2021. 
 

 

 
Nome por Extenso: 
RG: ..... e CPF:........ 

Função 

mailto:cplsouzel@gmail.com
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