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PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHAES DE-A-WEIDA 
Rua Manoel Pires de Castro, 279 — Centro CEP 65.560-000 Magalh5es de Almeida 

CNPJ: 06.988.976/0001-09 

TERMO DE DISPENSA ELETRÔNICA N° 001/2021 

PROCESSO N° 000035/2021 

OBJETO: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de Locação de  software.  

Valor total orçado: R$ 47.398,02 (quarenta e sete mil trezentos e noventa e opito reais e dois centavos), conforme 

planilhas orçamentdrias.  

NR  SERVIÇOS UNI) QTD V LR 
UNIT  

VIA  
TOTAL 

1 
_... 

SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE -SCPI MESES 6 2.916,67 17.500,02 

2 SISTEMA INTEGRADO DE FI=OLHA DE 
i PAGAMENTO -SIP  

MESES 6 2.733,00 16.398,00 

3 SISTEMA INTEGRADO DE ARRECADAÇÃO-SAI MESES 6 2.250,00 13.500,00 

47.398,02 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA, torna público, para conhecimento dos 

interessados, que realizará DISPENSA ELETRÔNICA, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, de acordo com as 

condições estabelecidas neste Edital e em seus elementos constitutivos, observando os preceitos do direito público, em 

especial às disposições contidas na Lei Federal n'. 14.133/2021, incluindo a legislação pertinente e complementar. 

As propostas comerciais serão recebidas a partir das 15:00 horas do dia 20/07/2021 até as 14:30 do dia 23/07/2021, por 

meio do endereço www.portaldecompraspublicas.com.br, onde se encontra o  link  "registro de proposta' podendo os 

interessados cadastrar e/ou alterar as propostas no sistema eletrônico. 

1. DOCUMENTAÇÃO PARA EFEITO DE HABILITAÇÃO: 

1.1. Para fins de participação como licitante no presente certame, serão exigidos os documentos a seguir relacionados: 

1.2. Habilitação Jurídica: 

a) Cédula de Identidade do(s) titular(es) e/ou de todo(s) o(s) sócio(s); 

Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado sede 

da empresa, no caso de sociedades comerciais; ou 

c) Ato Constitutivo, Estatuto od Contrato Social em vigor, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado 

sede da empresa, acompanhado de documentos que tratem sobre a eleição de seus diretores, no caso de sociedades por 

ações; ou 

Decreto de autorização, devidamente arquivado, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

funcionamento no Pais; ou 

e) Registro Comercial, no caso de empresa individual; 

f) Aditivo(s) ao ato constitutivo, estatuto ou contrato social, se houver; e 

g) A inscrição na Junta Comercial do Estado sede da empresa, do Ato Constitutivo, acompanhado da composição da 
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diretoria em exercício, no caso de sociedades civis. 

1.3. Regularidade Fiscal: 

a) Prova de inscrição no CNPFMF — Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica; 

b) Prova de regularidade junto ao Ministério da Fazenda, através da Certidão Conjunta Negativa de débitos relativa 

a Tributos Federais e d. Divida Ativa da União (Divida Ativa do Instituto Nacional do Seguro Social), expedida pela 

Secretaria da Receita Federal do Brasil; 

C) Prova de regularidade junto ã Fazenda Estadual, através da Certidão Negativa junto aos Tributos Estaduais, 

emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for sediada: 

d) Prova de regularidade junto  it  Fazenda Municipal, através da Certidão Negativa junto aos Tributos Municipais, 

emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada, bem como Alavrá de Localização e 

Funcionamento; 

e) Certificado de Regularidade do FGTS CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal; 

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

Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT; 

1.4. Qualificação Econômico-financeira: 

a) Certidão Negativa de falência ou concordata, expedida pelo Distribuidor Judicial na sede da pessoa juridica 

licitante, emitida no máximo a 60 (sessenta) dias da data fixada para recebimento dos envelopes de documentos de 

habilitação e de proposta de preço, quando esta não especificar a validade. 

b) Balanço Patrimonial, devidamente registrado na Junta Comercial do Estado de origem da licitante. 

1.5. Outros Documentos: 

a) Declaração emitida pelo licitante que inexiste qualquer fato impeditivo de participar no presente certame, conforme 

modelo anexo; 

b) Declaração expressa de que não possui em seu quadro de pessoal, atuando em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre, menor de 18 (dezoito) anos; e de qualquer trabalho, menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição de 

aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos de acordo com o disposto no  Art.  70. inc. XXXIII da Constituição Federal, 

conforme modelo anexo. 

1.6. Serão inabilitados os licitantes que não atenderem as exigências acima. 

PROPOSTA: Durante a vigência da Dispensa Eletrônica. as propostas deverão ser enviadas exclusivamente pelo 

sistema de cotação eletrônica de preço. vedada sua remessa em papel. Local para 

https:;,/www,portaidecompraspublica-  s.com.br.  

2.1. Das Propostas: 
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2.2. Os licitantes deverão entregar à Comissão de Licitação através do  site  www.portaldecompraspublcias.com.br  ate 

o dia, hora e local estabelecidos neste Edital, as propostas de preços, com paginas numeradas e ordenadas, em papel 

timbrado da empresa, contendo nome, endereço,  e-mail  e  CNN,  em envelope lacrado, e de acordo com as especificações 

e quantitativos apresentadas na(s) Planilha(s) de Orçamento Básico, em anexo, onde deverão constar: 

a) Proposta, mencionando o valor total proposto, em algarismo e  or  extenso, e indicando expressamente o seu prazo 

de validade, que não poderá ser inferior a 120 (vinte dias) dias, contados da data fixada por este Edital para realização da 

licitação; 

b) Serem apresentadas digitadas, sem rasuras; 

c) Indicarem o prazo de execução dos serviços até 90 dias. conforme cronomma físico-financeiro da obra; 

d) Estarem datadas em uma das folhas e assinadas em todas as folhas por seu representante legal; 

e) Indicarem os dados bancários da empresa (Banco / Agência / Conta): 

Na elaboração da proposta de preços o licitante devera observar as seguintes condições: Os preços unitários 

propostos para cada item constante da(s) planilha(s) de orçamento deverão incluir todos os custos diretos e indiretos, 

tais como; equipamentos, mão de obra, encargos sociais, impostos, taxas, despesas administrativas, transportes, carrego 

e descarrego. seguros, lucro e outros que sejam incidentes na execução do objeto pretendido; 

2.3. O valor unitário deverá estar com valor igual ou abaixo do orçado para cada ITEM, sob pena de desclassificação 

da proposta; 

2.4. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências acima, sejam omissas ou apresentem 

irregular idades insanáveis. 

3 DO ENVIO DOS DOCUMENTOS: A proposta vencedora e os documentos para habilitação, deverão ser 

enviados pelo licitante, exclusivamente via sistema. no prazo de 02 (duas) horas, após solicitação do Membro da Co missão 

de Licitação, sob pena de inabilitação. 

CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO: Os serviços deverão estar em conformidade com as especificações 

discriminadas no Termo de Dispensa, no qual estará estabelecido as planilhas orçamentarias 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: O presente termo de dispensa servirá como seleção da melhor proposta, para 

posterior contratação. 

INFORMAÇÕES E CASOS OMISSOS: Os casos omissos ou situações não explicitadas neste termo e/ou 

seus elementos constitutivos serão decididos pelo SETOR LICITAÇÃO, endereço eletrônico 

https://www._portaldecompraspublicas.com.br, segundo as disposições contidas na Lei 14.133/2021. 
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7 DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

8.1. Na análise da proposta de pregos,  sera  verificado o atendimento de todas as especificações e condições 

estabelecidas neste Edital e seus Anexos, 

8.2. Analisada a aceitabilidade dos pregos obtidos, o Pregoeiro divulgará o resultado de julgamento da Proposta de 

Preço. 

8.3. Se a proposta ou o lance de menor preço não for aceitável,  Ott  se a LICITANTE desatender  its  exigências de 

habilitação, o Pregoeiro examinará a proposta ou o lance subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à sua 

habilitação, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta ou lance que atenda ao 

ed ital: 

8.3.1. Ocorrendo a situação a que se refere o inciso anterior, o Pregoeiro poderá negociar  corn  a LICITANTE 

para que seja obtido prego melhor. 

8.4. Para fins de julgamento das propostas, será observado o disposto no  art.  44 da Lei Complementar n" 123. de 

1 4/12/2006: Institui o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte e altera outros dispositivos 

legais, alterada pela Lei Complementar n". 147 de 07 de agosto de 2014, e subsidiariamente, no que couber, as disposições 

da Lei n0  LEI NI' 14.133, DE 1" DE ABRIL DE 2021 e suas alterações posteriores. 
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DECLARAÇÃO 

DECLARAMOS, Sob as penas da Lei. para os fins de habilitação na Licitação Modalidade Dispensa n° 001/2021- 
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAGALHÃES DE ALMEIDA/MA, QUE A EMPRESA:  

inscrita no CNPJ n.° CNPJ: por intermédio de seu representante legal, o  
-, portador do CPF  declara, para fins do disposto no edital, do Dispensa  if  001/2021. sob as sanções 
administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta empresa, na presente data, está enquadrada como ME/EPP/COOP 
da Lei Complementar n.° 123/2006 e suas posteriores alterações, cujos termos declaro conhecer na integra, estando apta, 
portanto, a exercer o direito de preferência. Declara, ainda, que a empresa esta excluída das vedações constantes do 
parágrafo 4' do  art  3' da Lei Complementar supracitada. 

Declara, para fins do disposto no edital, do Dispensa ri° 001/2021, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas 

da lei, que esta empresa, na presente data, 6. beneficiária da Lei Complementar n.° 123/2006 e suas posteriores alterações. 

Declara, ainda, que a empresa esta excluída das vedações constantes do parágrafo 4' do  art.  3' da Lei Complementar 

supracitada; 

Declara para os devidos fins legais que conhece todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e 

que a proposta está em conformidade com as exigências deste instrumento convocatório: 

Declara, para fins do disposto no edital, do Dispensa n° 001/2021, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas 

da lei, que esta empresa, na presente data, não possui proprietário, sócios ou funcionários que sejam servidores ou agentes  

politicos  do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, bem como não possui proprietário ou sócio que 

seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau reta e colateral, e por 

afinidade, até o segundo grau, de agente  politico  do órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 

Que conhece e aceita o teor comp:eto do Edital, e que recebeu todos os documentos e infbrmações necessárias para o 

cumprimento integral das obrigações do objeto licitado: 

Que a empresa não possui em seu quadro societário servidor público da ativa ou empregado de empresa pública e/ou 

sociedade de economia mista do 

Que não possui vínculo com Administração 

Que não está impedida de contratar com a 

Que a empresa não utiliza mão de obra direta ou  

órgão 

Pública 

Administração 

indireta de 

celebrante; 

Municipal: 

Pública; 

menores; 

Que as informações e os documentos apresentados permanente a empresa 

cnpj são verdadeiros e autênticos. E por ser esta a expressão da verdade, firmo o presente; 

Que tem pleno conhecimento do objeto licitado e anuência das exigências constantes do edital e seus anexos; 

Que não possui registro ou inscrição em entidade profissional competente, para a prestação de atividade pertinente e 

compatível com objeto desta licitação; 

Que se vencedora fornecerá os produtos e executará os serviços, pelo preço proposto nos prazos estabelecidos; E sob 

as penas do art.299 do código penal, terá a disponibilidade, caso venha a vencer o certame, dos produtos licitados para 

realizar a entrega nos prazos e condições previstas no Edital; 

E que concorda com todos os termos estabelecidos no Edital. 
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(nome, cargo, carimbo e assinatura do representante legal da proponente, 

em papel timbrado da empresa, devidamente identificado 

DA- 
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