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AVISO DE LICITAÇÃO 

(Extrato) 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA 

torna público para conhecimento dos interessados que se encontra aberta licitação na modalidade 

CONVITE, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, para CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GESTÃO DOS DOCUMENTOS, COM 

INSTALAÇÃO DE SOFTWARE ESPECÍFICO PARA MANUSEIO  DO  ARQUIVO  DIGITAL DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA,  CONFORME 

TERMO DE REFERENCIA, conforme descrição e quantidades constantes no Edital e Processo 

Interno.    

A presente licitação obedecerá ao disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e suas 

alterações posteriores. 

Os documentos de habilitação e as propostas serão recebidas no dia 28 de 

SETEMBRO de 2021, às 13h:00m,  na sala da administração DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, pela Comissão de Licitações. 

O edital e demais elementos da licitação, bem como outras informações, poderão ser 

obtidas junto à Divisão Administrativa DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO 

ARAGUAIA - PA, Vereadora Virgolina Coelho, nº 1145 - São Luiz II - CEP 68.540-000, Conceição do 

Araguaia - PA, de segunda às sexta-feira, no horário das 08:00h às 13:00h, por e-mail; 

licitaconceicaodoraguaia@gmail.com ou pelo site: www.conceicaodoaraguaia.pa.gov.br. 

Conceição do Araguaia - PA, 22 de SETEMBRO de 2021. 

 

 

Heloisa Mendes Sousa Francisco 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 

 

mailto:licitaconceicaodoraguaia@gmail.com
mailto:pmmc.licitacao@gmail.com
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EDITAL Nº 001/2021 

LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONVITE 

MENOR PREÇO GLOBAL 

PROCESSO N°: 2975/2021 

OBJETO:      CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

DIGITALIZAÇÃO E GESTÃO DOS DOCUMENTOS, COM INSTALAÇÃO DE SOFTWARE 

ESPECÍFICO PARA MANUSEIO  DO  ARQUIVO  DIGITAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA,  CONFORME TERMO DE REFERENCIA.  

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO A PROPOSTA 

 
Dia 28 de SETEMBRO de 2021, às 13h:00m 

Local: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA – ESTADO 

DO PARÁ 

Sala da Comissão permanente de Licitação 

Endereço: Travessa Vereadora Virgolina Coelho, nº 1145 - São Luiz II - CEP 68.540-

000– Conceição do Araguaia - PA 

E-mail: licitaconceicaodoaraguaia@gmail.com  
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PREÂMBULO 

A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, 

através da COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, designada pelo Decreto n° 132/2021, 

CONVIDA essa empresa para participar do presente certame licitatório, na modalidade CONVITE, no 

tipo MENOR PREÇO GLOBAL, no regime por aquisição indireta, o qual será processado e julgado 

em conformidade com as Leis Federais nºs 8.078 de 11.09.90, 8.666 de 21.06.93, e suas alterações e 

demais normas aplicadas à matéria. 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

DIGITALIZAÇÃO E GESTÃO DOS DOCUMENTOS, COM INSTALAÇÃO DE SOFTWARE 

ESPECÍFICO PARA MANUSEIO  DO  ARQUIVO  DIGITAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA,  CONFORME TERMO DE REFERENCIA, conforme 

descrição e quantidades constantes no Edital e Processo nº 29752021. 

 

RECEBIMENTO DOS ENVELOPES CONTENDO A PROPOSTA 

 

Dia, 28 de SETEMBRO de 2021, às 13h:00m 

Local:          SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA ESTADO DO PARÁ 

Sala da Comissão permanente de Licitação 

Endereço:  Travessa Vereadora Virgolina Coelho n 1145 São Luiz II– Conceição do Araguaia 

- PA 

E-mail: licitaconceicaodoaraguaia@gmail.com 

 

As informações, bem como cópia integral do Edital e seus anexos da presente Licitação, 

encontram-se à disposição na Travessa Vereadora Virgolina Coelho, nº 1145 - São Luiz II - CEP 

68.540-000, Conceição do Araguaia - PA, junto à Divisão Administrativa, das 08:00h às 13:00h, de 

Segunda à Sexta-feira. 
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1.1. - DO OBJETO 
 

1.1 Objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

DIGITALIZAÇÃO E GESTÃO DOS DOCUMENTOS, COM INSTALAÇÃO DE SOFTWARE 

ESPECÍFICO PARA MANUSEIO  DO  ARQUIVO  DIGITAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDEDE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA,  CONFORME TERMO DE REFERENCIA.  
 

1.4. São parte integrante deste edital: 

ANEXO I – Termo de Referencia   

ANEXO II – Minuta de Proposta de preços; 

ANEXO III –  Carta de Credenciamento – procuração 

ANEXO IV - Declaração de enquadramento de micro empresa e empresa de pequeno porte 

ANEXO V – Declarações 

ANEXO VI – Declaração de Aparelhamento Técnico 

 ANEXO VII – Minuta do Contrato. 

 

2 - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

2.1. Os recursos financeiros para atender as despesas decorrentes desta licitação estão 

previstos na dotação orçamentária sob a seguinte classificação funcional programática: 

27 –  Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica .  

 

10.122.0037.2.107 – 3.3.90.39.00 (12110000) 

 

3 - DA PARTICIPAÇÃO 

3.1. Poderão participar do certame, convidados ou não, todos os interessados do ramo de 

atividade pertinente ao objeto da presente licitação cadastrados no CADASTRO DE 

FORNECEDORES DO MUNICIPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, desde que estejam 

com a documentação dentro dos respectivos prazos de validade, e que preencherem as condições 

exigidas neste Edital. 

3.2. As Pessoas Jurídicas não convidadas desde que cadastradas no CADASTRO DE 

FORNECEDORES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - 
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PA poderão participar da presente licitação desde que manifestem, expressamente e por escrito, o 

interesse em participar, protocolando o requerimento de extensão do convite, com antecedência 

mínima de 24 (vinte e quatro) horas da data designada para apresentação das propostas. 

3.3. Estão impedidas de participar da presente Licitação: 

a) Pessoas Jurídicas declaradas inidôneas ou suspensas de licitar e/ou contratar, no âmbito 

do Órgão e/ou da Administração Pública Municipal, conforme o art. 87, III e IV da Lei nº 8.666/93, 

com as modificações introduzidas pela Lei nº 8.883/94; 

b) Pessoas Jurídicas entre cujos dirigentes, diretores, sócios, responsáveis ou empregados, 

haja algum servidor do Município ou que tenha exercido nos últimos 12 meses, cargo em comissão no 

Município; 

c) pessoas jurídicas reunidas em consórcio, nem pessoas físicas. 

d) Duas ou mais Pessoas Jurídicas, com participação societária entre si e Pessoas Jurídicas 

do mesmo grupo econômico de direito e de fato. 

e) Pessoas Jurídicas que se encontrem sob falência, concordata, concurso de credores, 

dissolução ou liquidação judicial ou extrajudicial. 

4 - DA APRESENTAÇÃO 

4.1. Os envelopes contendo a Documentação de Habilitação e a Proposta de Preços será entregue no 

local determinado neste Edital, até o dia e horário aprazados para abertura, em dois envelopes 

distintos, identificados, fechados e numerados, contendo, obrigatoriamente, em sua parte externa 

e frontal, os caracteres da forma a seguir: 

a) Envelope nº 1 – Documentação de Habilitação 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA 

LICITAÇÃO: CONVITE Nº 001/2021 

DATA: 28 de SETEMBRO de 2021 

HORA: XXh:00m 

Razão/Denominação Social da Empresa Proponente 

               b) Envelope no 2 - Proposta de Preços 

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
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SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA 

LICITAÇÃO: CONVITE Nº 01/2021 

DATA: 28 de SETEMBRO de 2021 

HORA: XXh:00m 

Razão/Denominação Social da Empresa Proponente 

 

4.2. Em nenhuma hipótese será concedido prazo para apresentação de “Documentos de 

Habilitação” exigidos neste Convite, e não trazidos à reunião destinada à habilitação, no respectivo 

envelope, salvo na hipótese constante do art. 48, § 3º da Lei nº 8.666/93; 

4.3. A entrega dos envelopes de habilitação e proposta implica na expressa manifestação 

de plena e total aceitação aos termos do edital. 

                5 - DO ENVELOPE Nº 01 - "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO" 

5.1. O envelope nº 01 "Documentos de Habilitação" deverá ser apresentado de forma 

inviolável, fechado, colado e rubricado, com os documentos exigidos nos subitens 5.1. 5.1.1 e 5.2 em 

cópia autenticada por cartório competente ou conferida por servidor integrante da Comissão de 

Licitações do CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, devendo neste caso, o licitante apresentar os originais 

durante a sessão, para a devida conferência, constando: 

5.1.1 – DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 

a) - cédula de identidade e CPF do sócio administrador  da entidade; 

b) – contrato/estatuto social, ou registro comercial, no caso de firma individual; bem como todas as 

alterações posteriores (obs.: atentar para a chancela da Junta Comercial, quando esta for aposta no 
verso dos atos constitutivos); 

c) – Procuração ou documento equivalentes outorgados pelo licitante, dando poderes ao outorgado 

para manifestar-se e assinar em nome do outorgante, em qualquer fase da licitação. 

d) - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) 

               5.2 -  QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

                

            a) Declaração da licitante de que possui aparelhamento e pessoais técnicos adequados e 

disponíveis para a realização do objeto da licitação. 
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OBSERVAÇÃO: Os licitantes poderão optar pela entrega do Certificado de Registro 

Cadastral – CRC, emitido pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO 

ARAGUAIA - PA ou por qualquer entidade pública da federação, que substituirá para todos 

os efeitos a documentação solicitada nos itens: 5.1.; 5.1.1.  

5.3. No envelope nº 1, além dos documentos de habilitação exigidos ou do Certificado de 

Registro Cadastral, os licitantes deverão apresentar Declaração conforme Anexo V. 

5.4. As certidões ou informações obtidas por meio eletrônico, poderão ter sua regularidade 

verificada pela Comissão de Licitações nos termos do art. 43, § 3º da lei licitatória. Ocorrendo 

dificuldade de acesso por meio eletrônico, a licitação prosseguirá na fase de Habilitação, somente se 

decidindo esta quando efetivada a comprovação da autenticidade do documento pelo sistema. 

5.5. A empresa que inserir certidões tidas como falsas serão remetidas aos Ministérios 

Públicos respectivos, para adoção das providências cabíveis. 

5.5.1. As Certidões ou documentos exigidos neste Convite, que não apresentarem 

expressamente o prazo de validade não serão aceitos, salvo se sua emissão tenha sido efetuada até 

90 (noventa) dias anteriores à data designada para abertura do certame. 

5.5.2. No envelope nº 1, além dos documentos de habilitação exigidos ou do Certificado de 

Registro Cadastral, os licitantes deverão apresentar Declaração conforme Anexo V. 

5.6. Serão inabilitadas a Pessoa Jurídica  que: 

a) não atenderem as condições estabelecidas neste Edital; 

b) não apresentarem no todo, ou em parte a documentação solicitada neste Edital, ou 

apresentá-la com vícios ou defeitos substanciais que dificultem o seu entendimento. 

c) não apresentarem cópias autenticadas e tampouco os originais das mesmas para 

autenticação; 

d) apresentarem originais e cópias de documentos com falhas, rasuras ou forem ilegíveis; 

5.7. A inabilitação da empresa importa na exclusão desta, da fase subseqüente do processo 

licitatório. 

5.8. Não havendo inabilitados e se toda a Pessoa Jurídica habilitadas manifestarem 
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expressamente desistência de interpor recurso, tal intenção será consignada em Termo de Renúncia 

ou Ata a ser lavrada, assinada por todos os licitantes presentes, ou após o julgamento dos recursos 

interpostos, proceder-se-á a imediata abertura das Propostas, sendo estas rubricadas, folha por 

folha, por todas as licitantes, na presença da Comissão, que as autenticará com suas rubricas; 

5.9. Do resultado do julgamento da habilitação caberá recurso, nos termos do art. 109, 

inciso I da Lei nº 8.666/93 com as alterações introduzidas pelas Leis nº 8.883/94 e 9.648/97. 

6 - DO ENVELOPE Nº 02 - "PROPOSTA FINANCEIRA" 

6.1. Os envelopes nº 02 - “Proposta Financeira”, será apresentada de forma inviolável, 

fechado, colado e rubricado devendo conter a proposta financeira, datilografada ou equivalente, 

redigida em idioma nacional, de forma clara e detalhada, isenta de emendas ou rasuras, constando: 

a) a identificação da empresa, no cabeçalho da proposta terá que consta, nome da 

empresa com endereço, número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica – CNPJ, assinadas em todas 

as folhas pelo representante legal.  

b) Todas as folhas terão que consta o carimbo do CNPJ. 

c) a identificação do licitante sendo pessoa física, no cabeçalho da proposta terá que 

consta, nome da pessoa com endereço, número do Cadastro da Pessoa Física – CPF, Identidade e 

assinaturas em todas as folhas.  

              d) Especificação clara do objeto desta Licitação, de acordo com o estabelecido no – Anexo I 

deste Edital; 

e) preço cotado em REAL, acrescido de apenas duas casas após a vírgula de unidade de 

real, destinados a expressar o valor em centavo, em algarismo, por valor unitário e total global (em 

algarismo), já incluso os impostos, taxas, seguros e quaisquer outras despesas inerentes a execução 

do serviço; 

f) validade da proposta por prazo não inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da 

apresentação, excluídos os prazos de recursos administrativos; 

                 g) forma da prestação de serviço: 

                 O serviço licitado devera ser prestado a partir da assinatura do contrato ate 31 de 

Dezembro de 2021 em local previamente combinado com a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA - obedecendo a normas de segurança, e atender às condições 
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estabelecidas no Edital, sem ônus de qualquer natureza que vier ocorrer por conta do contratado.              

Os serviços deverão ser entregues junto à Divisão Administrativa DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, Vereadora Virgolina Coelho, nº 1145 - São Luiz II - CEP 

68.540-000, Conceição do Araguaia - PA, após o recebimento da “Nota de Empenho”, salvo se houver 

pedido formal de prorrogação deste, devidamente justificado pelo licitante/contratado e acatado pela 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA - .  

                6.2. Na ausência da identificação de prazos na proposta financeira será considerado como 

adesão da licitante proponente àqueles estabelecidos no presente Edital. 

                 6.3. O preço proposto será irreajustável. 

6.4. Não será admitida proposta com oferecimento de desconto sobre a proposta mais 

baixa, nem com preços superestimados ou meramente simbólicos. 

6.5. Em nenhuma hipótese serão recebidas propostas fora do prazo estabelecido neste 

Edital. 

6.6. Não serão levadas em consideração as propostas apresentadas por telex, telegrama, 

fax ou internet; 

6.7. Caso a Pessoa Jurídica  interessada não queira mandar representante à reunião de 

abertura, poderá entregar seus envelopes no endereço mencionado no Preâmbulo deste Convite. 

6.8. Serão DESCLASSIFICADAS as propostas que: 

a) contiverem omissões, rasuras, entrelinhas ou forem ilegíveis; 

b) se basearem em propostas de outros licitantes; 

c) não atenderem as exigências e especificações deste Edital. 

d) apresentarem MAIOR PREÇO ao estimado pela Administração conforme consta do 

Anexo  deste Edital. 

6.9. Poderá, a critério da Comissão, serem relevados erros ou omissões formais dos quais 

não resultarem prejuízos para o julgamento da Proposta ou para a SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDEDE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA. 

6.10. Deverão constar na Proposta, data e assinatura do (a) responsável e rubrica em 

todas as vias. Na omissão, a Comissão autorizará perante os licitantes presentes, a assinatura e 
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rubrica por seu responsável, convalidando a exigência, não acarretando desclassificação; 

7 – DO CREDENCIAMENTO 

7.1 A Carta de Credenciamento (ANEXO II) deverá ser elaborada conforme as instruções deste 

edital, e entregue na sala de reuniões DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO 

ARAGUAIA - PA de Conceição do Araguaia - PA, na data e horário indicado no preâmbulo deste Edital.  

7.2 - A Carta ou Documento designando o representante credenciado da proponente, para 

acompanhamento de todas as etapas da presente licitação, deverá ser entregue, com a devida 

identificação pessoal;  

7.3 - A não apresentação do documento de credenciamento não inabilitará a licitante, mas impedirá o 

representante de se manifestar, impugnar e responder pela mesma;  

7.4 - Caso seja o titular da empresa, terá que apresentar documentos que comprove sua capacidade 

para representá-la. 

7.4.1  - O Licitante que entregar sua documentação no dia, horário e local designados no Edital, sem 

representante devidamente credenciado, terá sua Documentação e Proposta analisadas pela 

Comissão, entretanto, decairá do direito de interposição de recurso no caso de inabilitação ou de 

desclassificação da proposta de preços. 

7.5 - As microempresa e empresa de pequeno porte que desejarem valer-se da Lei 

Complementar nº 147/2014, deverão apresentar, também (fora dos envelopes 1 e 2) 

DECLARAÇÃO – Modelo Anexo III (assinada pelo representante legal) e Certidão 

Simplificada (emitida pela Junta Comercial do respectivo estado sede do licitante), ou 

outra na forma da lei, de que está enquadrada como micro empresa ou empresa de 

pequeno porte. 

7.5.1 – O não atendimento do disposto no subitem 7.5, implicará renuncia ao direito de fruir dos 

benefícios estabelecidos na Lei Complementar nº 147/2014, na presente licitação. 

7.5.2 – A renuncia configurada na forma do subitem antecedente, iguala para todos os efeitos 

desta licitação, a microempresa e/ou a empresa de pequeno porte renunciante aos outros 

participantes do certame que não desfrutam dos benefícios previstos na Lei Complementar nº 

123/2006. 

8 - DA ABERTURA DOS ENVELOPES E DO JULGAMENTO 

8.1. Da Abertura dos envelopes “Documentos de Habilitação” 

8.1.1. A licitação será processada e julgada em observância do art. 43 e seguinte da Lei n° 
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8.666/93 e suas alterações. 

8.1.2. Da sessão pública será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de 

outros, o registro dos licitantes credenciados, da análise da documentação exigida para habilitação 

das propostas apresentadas, na ordem de classificação, e dos recursos interpostos. 

8.1.3. A Comissão de Licitação, dada a complexidade do objeto para o julgamento desta 

licitação, poderá se utilizar assessoramento técnico de competência específica, que se efetivará 

através de parecer que integrará o processo. 

8.1.4. É facultado à Comissão Permanente de Licitação ou à Autoridade Superior, em 

qualquer fase da licitação, ordenar diligência para esclarecer ou complementar a instrução processual, 

vedada a inclusão posterior de documento que venha comprometer originalmente o conteúdo das 

propostas. 

8.1.5. Abertos os trabalhos, a Comissão considerará encerrado o prazo de recebimento dos 

envelopes 1 e 2, não será tolerado atraso, bem como nenhum outro documento será recebido e não 

serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos ou modificações à documentação ou à proposta 

apresentadas. 

8.1.6. Aberto o Envelope I – HABILITAÇÃO, os documentos serão apresentados a todos os 

proponentes e rubricados folha por folha pelos representantes das Pessoas Jurídicas  licitantes e pelos 

membros da Comissão, não implicando a rubrica aposta em reconhecida validade de seu conteúdo, 

mas tão somente a sua existência legal. 

8.1.7 A Comissão Permanente de Licitação, caso reúna elementos de convicção 

necessários, decidirá de plano sobre a habilitação dos licitantes, considerando inabilitado aquele que 

não apresentar qualquer dos documentos ou os apresentar em situação irregular. 

8.1.8. Caso a Comissão Permanente de Licitação julgue conveniente, a seu critério 

exclusivo, poderá suspender a reunião a fim de que tenha melhores condições de analisar os 

documentos apresentados, marcando, na oportunidade, nova data e horário em que se reunirá com 

os interessados e em que serão abertos os envelopes concernentes à proposta de preços, devendo 

ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes. 

8.1.8.1. Ocorrendo a hipótese prevista no item anterior, todos os documentos e os 

envelopes contendo as propostas, devidamente lacrados, deverão ser rubricados pelos membros da 
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Comissão e licitantes presentes, ficando em poder da Comissão até que seja julgada a habilitação. 

8.1.9. A simples irregularidade formal, que não afete o conteúdo e idoneidade do 

documento, não será causa de inabilitação. 

8.1.10. Ao ser declarado inabilitado, inexistindo recurso ou após a sua denegação, será 

restituído o envelope contendo a PROPOSTA DE PREÇOS, na forma da apresentação, no decurso de 

dois (02) dias úteis ou, ainda, havendo renúncia formal de sua interposição, o envelope será entregue 

de imediato. 

8.1.11. Julgada a habilitação, não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo, 

decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão Permanente de Licitação. 

8.1.12. Promulgado o resultado da fase de habilitação e havendo renúncia expressa de 

todas as licitantes, registrada em ata, ao direito de interpor recurso contra a decisão da Comissão, 

referente à fase de habilitação, os trabalhos terão prosseguimento, passando-se a fase de 

classificação das propostas das Pessoas Jurídicas habilitadas, quando as propostas serão abertas, 

examinadas e rubricadas pela Comissão e licitantes. 

8.1.13. Caso não haja desistência da faculdade de interpor recurso, abrir-se-á o prazo 

recursal de 02 (dois) dias úteis e os envelopes contendo as propostas serão rubricados pelas licitantes 

e pela Comissão de Licitação e ficarão sob a guarda desta, acondicionados em invólucro, devidamente 

fechado a vista dos presentes, para serem abertos em data a ser marcada oportunamente pela 

Comissão de Licitação. 

8.1.14. Quando todos forem inabilitados, poderá a Comissão Permanente de Licitações 

poderá, na forma do artigo 48, § 3º da Lei de Licitações, fixar o prazo de 03 (tres) dias úteis à 

apresentação de nova documentação. 

8.1.15. Ultrapassada a fase de habilitação dos concorrentes e abertas as propostas não 

cabem desclassificá-los por motivo relacionado com a habilitação, salvo em razão de fatos 

supervenientes ou só conhecidos após o julgamento. 

8.1.16. Vencida a fase recursal de habilitação, no local, dia e hora previamente designados 

pela Comissão, e comunicados aos licitantes, serão abertos os Envelopes das PROPOSTAS. 

9 – DA ABERTURA DOS ENVELOPES “PROPOSTA FINANCEIRA” 

9.1. Examinadas as propostas, e no interesse da Administração, a Comissão Permanente de 
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Licitação levará em conta, para efeito de adjudicação, a proposta mais vantajosa para a 

Administração, classificando-as pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis, sendo 

vencedora a licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações desse edital e seus 

anexos e ofertar o MENOR PREÇO GLOBAL. 

                 9.2. Uma vez abertos os envelopes, as Propostas serão tidas como imutáveis e acabadas, 

não sendo admitidas quaisquer providências posteriores tendentes a sanar falhas ou omissões que as 

ofertas apresentarem em relação às exigências e formalidades previstas neste Convite, com exceção 

do previsto neste instrumento. 

9.3. É facultado à Comissão de Licitação solicitar esclarecimentos e dados técnicos 

subsidiários da proposta ao proponente, se assim julgar conveniente, e aceitá-los a seu exclusivo 

critério, desde que não acarrete alteração do valor global e dos prazos da proposta. 

9.4. As Propostas que apresentarem erros de cálculos terão os valores corrigidos 

automaticamente pela COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO, devendo prevalecer para participação 

do certame licitatório a Proposta devidamente retificada; 

9.5. Se todas as Propostas forem desclassificadas, poderá a Comissão Permanente de 

Licitações, na forma do artigo 48, § 3º da Lei de Licitações, fixar o prazo de 03 (três) dias úteis à 

apresentação de outra, escoimada das causas que ensejaram a desclassificação, sendo que nesse 

caso, o prazo de validade das propostas será contado a partir da nova data de entrega. 

9.6. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista no Edital. 

9.7. Não serão aceitas propostas de preços incompatíveis com aqueles praticados por 

Órgãos ou Entidades da Administração Pública, precedidos de ampla pesquisa de mercado, ou ainda 

aqueles que ofereçam como opção outro preço. 

9.8. Se duas ou mais propostas em absoluta igualdade de condições ficarem empatadas, 

será aplicado o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar nº 123/2006 ou, conforme o caso, e 

depois de obedecido o disposto no § 2º do artigo 3º, da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações 

posteriores, a classificação se fará obrigatoriamente, nos termos do artigo 45, § 3º da Lei de 

Licitações, por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados, vedado 

qualquer outro processo. 

9.9. A divulgação do resultado do julgamento das propostas será realizada posteriormente 
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e publicado no placar da câmara. 

9.10. Desta fase, será lavrado a Ata circunstanciada a respeito, que deverá ser assinada 

pelos representantes presentes e pela Comissão de Licitação, devendo toda e qualquer declaração 

constar obrigatoriamente da mesma. 

10 - DOS RECURSOS EM GERAL 

10.1. A licitante poderá até o segundo dia útil que antecede a abertura dos envelopes de 

proposta, impugnar os termos desse Convite perante a Administração, em caso de falhas ou 

irregularidades que viciem o Edital. 

10.2. Caso a licitante não apresente impugnação ao edital no prazo previsto no item 

anterior, sua comunicação não terá efeito recursal. 

10.3. Após cada fase da licitação, os autos do processo ficam automaticamente com vistas 

aos interessados pelo prazo necessário à interposição de recursos, salvo desistência expressa dos 

licitantes. 

10.4. É admissível recurso em qualquer fase da licitação e das obrigações dela decorrentes, 

no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da data de intimação do ato (publicação ou da lavratura da 

ata), nos casos previstos no inciso I e II, do Artigo 109, da Lei nº 8.666/93. 

10.5. Das decisões da Comissão Permanente de Licitação e da Administração, decorrentes 

do presente Edital cabem: 

I – Recurso nos casos de: 

a) habilitação ou inabilitação do licitante; 

b) julgamento das propostas; 

c) anulação ou revogação da licitação; 

d) indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou 

cancelamento; 

e) rescisão do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 desta Lei; 

f) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou de multa; 

II - Representação contra decisão relacionada com o objeto da licitação ou do contrato, de 
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que não caiba recurso hierárquico; 

10.6. Os recursos referentes à fase de habilitação e julgamento das propostas terão efeito 

suspensivo, podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razões de interesse 

público, atribuir ao recurso interposto eficácia suspensiva aos demais casos. 

10.7. O recurso será dirigido ao Presidente da Comissão Permanente de Licitação da CPL - 

Comissão Permanente de Licitação, através de petição constando as razões e fundamentos, e 

solicitando reconsideração ou fazer subir a autoridade superior, que poderá manter ou modificar a 

decisão. 

10.8. Interposto, o recurso será comunicado aos demais licitantes que poderão impugná-lo, 

no prazo de 02 (dois) dias úteis. 

10.9. Formado o expediente, o recurso será analisado pela Comissão de Licitações, a qual 

poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de dois (02) dias úteis, ou nesse mesmo prazo, fazê-lo 

subir devidamente informado, a Autoridade Superior, devendo, neste caso, a decisão ser proferida 

dentro do prazo de cinco (05) dias úteis, contados do recebimento do recurso. 

10.10. As decisões da Comissão somente serão consideradas definitivas depois de 

homologadas pela autoridade competente ou seu representante legal. 

10.11. Os recursos deverão ser protocolados na Divisão Administrativa da SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, Travessa Vereadora Virgolina Coelho n 

1145 São Luiz II – CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, durante o horário de expediente. 

11. DAS OBRIGAÇÕES E PENALIDADES 

11.1. De acordo com o estabelecido nos artigos 86 e 87, da Lei nº 8.666/93, se a licitante 

vencedora descumprir quaisquer das cláusulas ou condições estabelecidas neste Edital, ficará sujeita 

às seguintes penalidades: 

              I) no caso de atraso injustificado do comprimento da prestação do serviço, aplicar-se-á 
multa de mora sobre o valor contratado para o respectivo item nas seguintes proporções: 

a) Atraso de até 05 (cinco) dias, multa de 1% (um por cento), por dia de atraso; 

b) Atraso superior a 05 (cinco) dias, multa de 2% (dois por cento), por dia de atraso; 

II) pela inexecução total ou parcial, assim compreendida o não comprimento da prestação 

do serviço adjudicado; a recusa em proceder às modificações devidas, no caso do objeto da licitação 
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não estar em conformidade com as especificações e nos casos de descumprimento de cláusulas 

contratuais que interfiram no bom desenvolvimento dos serviços, a Administração poderá, garantida a 

prévia defesa, aplicar as seguintes sanções: 

a) advertência; 

b) multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato; 

c) suspensão temporária de participar em licitações e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua 

reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

11.2. Em qualquer das hipóteses de aplicação de sanções previstas neste edital, é 

assegurada defesa prévia, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da notificação à licitante 

vencedora ou contratada, salvo no caso de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 

(dez) dias da abertura de vista do processo. 

11.3. As multas a que se refere este Edital são autônomas e a aplicação de uma não exclui 

a outra. 

11.4. O valor da multa acima referida será descontado de qualquer fatura ou crédito 

existente do contratante, em favor da contratada. 

 

12 - DO CONTRATO E DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA E DA CONTRATANTE 

12.1. O contrato a ser firmado entre a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO 

DO ARAGUAIA e a licitante vencedora ou vencedor, observadas as condições constantes neste Edital, 

terá suas cláusulas estabelecidas pela primeira. 

12.2. A minuta do futuro contrato será representada como Anexo VII deste Edital, que 

poderá sofrer eventuais alterações a critério exclusivo DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDE 

CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, sempre de acordo com o presente Edital. 

12.3. A adjudicatária terá o prazo de 02 (dois) dias úteis a contar da convocação pela 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA, para assinatura do contrato e o 

não comparecimento no prazo estipulado implicará em desistência da proposta, podendo ser 
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convocado a licitante em 2° (segundo) lugar e assim sucessivamente para fazê-lo em igual prazo e 

condições propostas pelo primeiro classificado. 

12.4. A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA procederá na 

forma prevista no item anterior, se a pessoa Jurídica  vencedora desistir da adjudicação do serviço, 

antes da assinatura do contrato. 

12.5. A desistência DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - 

PA, de contratar com a licitante melhor classificada, não confere a esta o direito à indenização ou 

reembolso de qualquer espécie. 

12.6. São obrigações de exclusiva conta e responsabilidade da CONTRATADA(O) além das 

constantes do art. 54 ao 80 da Lei 8.6666/93, no que couber: 

a) Entregar o objeto licitado até a data limite fixada neste edital, na sede do órgão licitante, 

situado na Travessa Vereadora Virgolina Coelho n 1145 São Luiz II– Conceição do Araguaia - PA/TO de 

acordo com o especificado no Anexo I do presente Edital. 

b) Substituir, de acordo com o estabelecido no "Código de Defesa do Consumidor", todo o 

serviço que estive em desacordo com o estabelecido neste edital. 

c) Todos os encargos trabalhistas, todos os encargos sociais e todos os encargos 

previdenciários, isentando integralmente o contratante. 

12.6.1 O Licitante declarado vencedor deverá apresentar, para contratação do objeto 

desta licitação, os seguintes documentos, devidamente atualizados: 

A) Pessoa Jurídica: 

a) Certidão Negativa de Tributos e Contribuições Federais e Divida Ativa da União, emitida pela 

Secretaria da receita Federal; 

b) Certidão Negativa de Divida com a Fazenda Estadual; 

c) Certidão Negativa de Tributos Municipais;  

d) Certidão de regularidade de situação com o FGTS, fornecida pela Caixa Econômica Federal;  

e) Prova de regularidade com o Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS, demonstrando 

situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 

f) CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhista. Lei 12.440/2012. 
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12.7. São obrigações de exclusiva conta e responsabilidade da CONTRATANTE, afora 

outras, não previstas no presente Edital e que por Lei lhe couberem: 

I - Receber o serviço entregue de acordo com as especificações; 

II) Efetuar o pagamento no prazo estabelecido neste Edital. 

               13 - DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES 

13.1. O objeto licitado poderá ser aumentado ou reduzido em até 25%(vinte e cinco por 

cento), nos termos do art.65, § 1º, da Lei nº8.666/93, salvo exceção prevista no § 2º do art.65 

consoante a redação dada pela Lei nº 9.648 de 27.05.98. 

              14 – DA ENTREGA, DO FATURAMENTO E DO PAGAMENTO. 

14.1. A licitante vencedora ou vencedor deverá executa o objeto a partir da assinatura do 

contrato ate 31 de dezembro de 2021, na forma e condições estabelecidas neste Edital. 

14.2. A contratada(o) será remunerada nos termos estipulados nesse Edital, consoante os 

preços estabelecidos em sua Proposta de Preços ou, quando for o caso, de acordo com os preços 

negociados na forma prevista neste Edital. 

                14.3. Entregue o objeto licitado, a contratada apresentará a Nota Fiscal/Fatura para 

liquidação e pagamento da despesa pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDE CONCEIÇÃO DO 

ARAGUAIA - PA - TO, mediante Credito em conta corrente ao licitante vencedor.        

                14.4. O pagamento será efetuado após a execução dos serviços,  com  implemento de 

condições e de acordo com o fornecimento dos serviços, estipulado na proposta, após a emissão da 

competente nota fiscal/fatura emitida pelo contratado, devendo ser atestado o recebimento dos 

mesmos pelo responsável do setor competente. 

14.5. O pagamento será efetuado, no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, a contar da 

apresentação da respectiva nota fiscal. 

14.6. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstâncias que impeçam a liquidação da 

despesa, aquela será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a contratada ou contratado 

providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 

regularização da situação e/ou a reapresentação da Nota fiscal/Fatura, não acarretando qualquer ônus 

para a SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA -. 

14.7. O pagamento será efetuado com recursos próprios DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
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SAÚDEDE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, concretizado na moeda vigente no País. 

                  15 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

15.1. As despesas com o pagamento dos objetos adjudicados através desta Licitação 

correrão à conta dos recursos consignados DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO 

DO ARAGUAIA - PA, na rubrica indicada nesse Edital. 

                  16 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

16.1. A autoridade competente poderá revogar, total ou parcialmente, a presente Licitação, 

por interesse público, e anulá-la por ilegalidade de ofício, ou mediante provocação de terceiros, nos 

termos do art. 49 da Lei nº 8.666/93, não cabendo aos licitantes direito a indenização de qualquer 

natureza. 

16.2. Na hipótese de não haver expediente na data prevista para recebimento e abertura 

dos envelopes de propostas, a reunião ficará transferida para o primeiro dia útil subseqüente de 

funcionamento normal desta Repartição, no mesmo local e horário anteriormente estabelecido. 

16.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Permanente de Licitações e, se for 

necessário, levado à consideração do Senhor Presidente da Comissão Permanente de Licitação DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA. 

16.4. Decairá do direito de impugnar os termos do Edital de Licitação, o licitante que 

tendo-os aceito sem objeção, venha apontar, depois da abertura dos envelopes de habilitação, falhas 

ou irregularidades que o viciariam, hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

16.5. Quaisquer esclarecimentos adicionais a itens deste Convite por ventura duvidosa 

poderão ser obtidos junto à Divisão Administrativa DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, sito à TV Vereadora Virgolina Coelho Nº 1145, São Luiz II, Conceição 

do Araguaia - PA, de segundas às sextas-feiras, no horário das 09h às 13:00 , até 24 (vinte e quatro) 

horas antes da data marcada à reunião, destinada ao recebimento dos envelopes “Documentos de 

Habilitação” e “Proposta Financeira”. 

16.6. Não o fazendo neste prazo, pressupõe-se que os elementos fornecidos são 

suficientemente claros e precisos para permitir a apreciação das propostas, não cabendo aos licitantes 

direito a qualquer reclamação posterior. 

16.7. O Edital deste Convite poderá ser obtido à Divisão Administrativa da Secretaria 
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Municipal de Saúde de Conceição DO ARAGUAIA - PA, Vereadora Virgolina Coelho, nº 1145 - São Luiz 

II - CEP 68.540-000, Conceição do Araguaia - PA, de segundas às sextas-feiras, no horário das 09h às 

13:00 h . 

16.8. Para fins judiciais, é competente o Foro da Comarca de Conceição do Araguaia - PA, 

ESTADO DO PARÁ. 

Conceição do Araguaia - PA, XX de XXXXXX de 2021. 

 

Heloisa Mendes Sousa Francisco 

Presidente da Comissão Permanente de Licitação 
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TERMO DE REFERÊNCIA 

 
1. DO OBJETO - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA VISANDO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE PROCESSOS FISICOS EM TRÂMITE E EM ARQUIVO, 
GUARDA ON LINE DOS DOCUMENTOS, ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO E FORNECIMENTO DE 
SOFTWARE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO. 
1.1 O presente Termo de Referência tem como objeto a prestação de serviços de digitalização de 
todo o acervo documento e processos físicos em trâmite e em arquivo a partir do ano de 2017, 
guarda on-line dos documentos digitalizados, incluindo o fornecimento de software, para 
armazenamento, indexação, consulta e exportação dos documentos, de hardware (scanner e 
servidor) e de mão de obra necessária para a execução do serviço, disponibilização dos arquivos 
para download para guarda dos arquivos em banco de dados da Secretaria Municipal de Saúde. 
1.1 Estão inclusos no objeto o fornecimento de mão-de-obra exclusiva e todos os equipamentos e 
materiais necessários para suporte e completa execução dos serviços. 
1.2. Os serviços serão prestados para Secretaria Municipal de Saúde. 
1.3. O acervo a ser digitalizado foi estimado inicialmente em 550.000 (quinhentos e cinquenta mil) 
páginas. 
1.4. O prazo para prestação dos serviços foi estimado em 12 meses para digitalização do acervo e 12 
meses pela prestação do serviço guarda on-line e locação de software. 
1.5. A digitalização dos documentos iniciais e intercorrentes será de responsabilidade da empresa 
Contratada enquanto houver acervo processual físico tanto em arquivo quanto em trâmite para ser 
digitalizado. 
2. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS PRODUTOS 
3.  

ITEM QTD SERVIÇO 

1.  550.000 Tratamento digital de imagem 

2.  12 Guarda on-line e fisica 

3.  Serv. Implantação e habilitação 

 
3. JUSTIFICATIVA 
3.1 A Secretaria Municipal de Saúde no intuito de buscar melhorias, tanto para tornar o ambiente de 
trabalho mais salubre e agradável com a retirada dos arquivos que dividem espaço com os 
servidores, bem como propiciar um melhor desempenho dos servidores que terão maior celeridade 
na localização dos processos, sem o contato com papéis, trazendo benefícios também para o 
contribuinte com a agilidade no atendimento. 
3.2 Diante disto, na busca de implementar, atualizar e renovar, solicitamos que seja realizado 
procedimento licitatório para contratação de empresa especializada na digitalização do acervo 
processual da Secretaria Municipal de Saúde, tanto os que estão em tramite quanto os já em arquivos 
conforme a necessidade da interessada, bem como a disponibilização de sistema para consulta on-
line e disponibilização de todos os arquivos digitalizados para guarda própria da secretaria.  
3.3 Com o avanço tecnológico e a informatização da maior parte das tarefas do cotidiano, manter os 
arquivos do município de forma arcaica é inadmissível, ainda mais quando compromete não só o 
andamento das atividades desenvolvidas pelo setor, mas também a saúde dos servidores, com o 
acúmulo de poeira e ácaros, comprometendo vias respiratórias e irritações na pele. Desta forma a 
contratação em questão torna-se imprescindível.   
4. DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 
4.1 Os serviços serão prestados obrigatoriamente nas dependências das instalações da Prefeitura 
Municipal de Conceição do Araguaia – PA, ou local previamente determinado por esta administração; 
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4.2 A Contratada deverá prestar os serviços no horário de 08:00 às 18:00 horas, observados os 
intervalos obrigatórios estabelecidos na legislação trabalhista em vigor, de segunda a sexta-feira; 
4.3 Compete à CONTRATADA a execução do processo de digitalização dos documentos objeto da 
contratação, que deverá ser realizado (preparação, digitalização e conclusão), do acervo processual 
físico, conforme abaixo: 
4.3.1. Preparação: consiste na higienização e organização do material a ser digitalizado, bem como 
definição das técnicas para recuperar os documentos a serem digitalizados seguindo criteriosamente 
os seguintes passos: 
a) Remoção do pó e demais sujidades a seco. 
b) Remoção dos corpos estranhos aos documentos, tais como: prendedores metálicos ou grampos, 
clips, insetos, e outros agentes que provocam a deterioração dos documentos. Em sendo constatada 
a existência de fita adesiva em uma das folhas, deve-se observar a sua finalidade e somente 
digitalizar a página após a reprodução do original por fotocópia. 
c) Preparação dos documentos para o processo de digitalização, com a realização das tarefas tais 
como desencadernação, retirada de grampos, verificação de partes dobradas, amassadas, rasgadas 
e agrupamento destes. 
d) Seleção dos documentos para digitalização e armazenamento na localização física de onde foi 
extraído. 
4.3.2. Digitalização: deverá ocorrer na forma “capa a capa” (sem separação por “peças processuais”) 
observando rigorosamente as fases abaixo: 
a) Digitalização dos documentos, que consiste na configuração do processo de digitalização, 
contraste, resolução, supressão de fundos (utilizando software apropriado) e inserção dos lotes de 
documentos para leitura pelo scanner, gerando os arquivos de imagem no computador. 
b) Tratamento de Imagens com correção (ajuste vertical, eliminação de sujeiras) e aplicação de filtros 
(contraste e clareamento) de forma a manter na imagem digitalizada plena fidelidade com o original, 
devendo a CONTRATADA digitalizar os documentos tantas vezes quantas bastem para atingir a 
fidelidade dos documentos originais apresentados pela CONTRATANTE, além de devolvê-los em seu 
fiel estado físico, tudo isso sem acréscimo no quantitativo diário produzido. No caso de folhas 
recicladas deverá a contratada utilizar-se de software com capacidade para 
eliminar/descartar/suprimir o fundo. 
c) Inserção de 01(um) índice de busca e localização da seguinte forma: pastas próprias, seguindo os 
moldes. Tudo a ser definido até o momento da assinatura do contrato. 
d) Exportação dos documentos digitalizados e convertidos para arquivos de formato PDF, aptos a 
serem importados para sistema gerencial através de upload. 
e) Restabelecimento da encadernação original do processo. 
f) Os arquivos digitalizados devem guardar plena fidelidade com a imagem do original em papel de 
forma que não haja nenhuma mudança em seu formato, no tocante a layout, fontes, tamanhos, 
formatações, gráficos, fotos/imagens ou qualquer coisa que torne questionável a identidade entre o 
documento digitalizado e o original, nos termos da ANSI/AIIM MS44 R1993. 
g) A qualidade da resolução padrão de digitalização das páginas deve ser definida pelo NTI, 
obedecendo no mínimo 200 dpi, devendo a contratada tomar todas as providências necessárias para 
atender a digitalização nesta resolução. 
h) Os nomes dos arquivos PDF’s gerados a partir da digitalização deverão seguir 02(dois) índices de 
busca e localização em função do processo e numeração do documento, quais sejam:  
1º) Em função da numeração: cada arquivo gerado deverá seguir a numeração utilizada nos 
processos originais para identificação. 
2º) Em função do processo: Os arquivos digitalizados deverão ser reunidos de forma a permitir a 
busca através do processo do administrativo, quando necessário 
i) A indexação dos documentos digitalizados deverá ser feita pela CONTRATANTE até a conclusão 
dos processos arquivados e existente, concluso este procedimento a indexação dos novos 
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documentos ficará a cargo da CONTRATADA, respeitando os procedimentos e sistemas 
disponibilizados pela CONTRATANTE. 
j) Armazenamento de documentos via internet – Upload e permitir também fazer o download para o 
computador. 
l) Controle de alterações de documentos pelo usuário (processo de alteração - check-in / check-out). 
m) Acesso aos documentos de forma gráfica, ou seja, através de pastas, possibilitando assim a 
localização mais rápida de documentos. 
4.3.3. CONCLUSÃO: Disponibilização dos arquivos digitalizados para consulta e inserção pelos 
servidores da Secretaria Municipal de Saúde. 
4.4 Permitir que o administrador possa criar usuários, mensagens, definir tipos de documentos, definir 
permissão de acesso por usuário aos tipos de documentos, criar combos para campos de um tipo de 
documento, iniciar senhas de usuários entre outras funções. 
4.5 Licença de uso sem limites de usuários, permitindo assim total controle da aplicação e utilização 
do administrador do sistema de gerenciamento eletrônico de documentos. 
4.6 É ressalvado à CONTRATANTE o direito de alterar o local da prestação do serviço durante a 
execução do contrato, desde que haja necessidade e obedecido o limite do município de prestação 
dos serviços, caso em que informará formalmente à CONTRATADA, com antecedência mínima de 02 
(dois) dias o novo endereço; 
4.7 A empresa vencedora deverá atender rigorosamente, ás especificações constantes neste termo 
de referência; 
a) Os serviços deverão se prestados de acordo com este Termo de Referencia; 
5. PRAZO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
Os serviços de tratamento digital (digitalização) deverão ser prestados, dentro do prazo de até 360 
(trezentos e sessenta) dias contados a partir do recebimento da Nota de Empenho. 
O serviço de guarda on-line (armazenamento) terá o prazo de 12 meses. 
6. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO 
6.1. Para a comprovação do recebimento dos materiais, será confiada a 01 (um) atestador autorizado 
pela autoridade competente, que observará o recebimento definitivo após a conferência e 
comprovação de sua quantidade, qualidade e se os mesmos estão de acordo conforme este termo de 
Referência, bem como da proposta e Contrato, sob pena de rejeição dos mesmos, atestando-o em 

até 02 (dois) dias úteis, a contar da data da apresentação da NFFATURA, conforme o caso. 
6.2. O recebimento do objeto da licitação se dará conforme o disposto no artigo 73, inciso II e seus 
parágrafos, da Lei n.º 8.666/1993.  
6.3. O recebimento definitivo ocorrerá pela verificação pelo órgão solicitante e constará de:  
I- Verificação física dos item(ns) adquirido(s) para constatar a integridade dos mesmos.  
II- verificação da conformidade com as especificações constantes do edital e da proposta da contra-
tada.  
7. DO PRAZO E FORMA DE PAGAMENTO 

7.1 O pagamento será efetuado nos termos dispostos no contrato, através de Ordem Bancária para a 
conta corrente da Licitante vencedora, após a emissão da pertinente Nota Fiscal/Fatura, desde que 
não haja fator impeditivo imputável à CONTRATADA, e será efetuado em até 30 dias após a 
prestação dos serviços, devidamente atestado e vistoriado.     

8. DAS OBRIGAÇÕES 
8.1 DA CONTRATANTE 
8.1.1 Além das obrigações resultantes da observância do disposto na Lei n.º 8.666/1993, são 
obrigações da CONTRATANTE; 
a) Efetuar os pagamentos devidos; 
b) Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar os 
compromissos assumidos, bem como pagar pela aquisição dos materiais adquiridos; 
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c) Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas de acordo com as clausulas deste Termo 
de Referencia; 
d) Notificar a contratada, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições no curso da execução 
dos serviços, fixando prazo para sua correção; 
8.2 DA CONTRATADA 
8.2.1 A CONTRATADA obriga-se a: 
a) Além das obrigações resultantes da observância do disposto na Lei n.º 8.666/1993, são obrigações 
da CONTRATADA: 
b) Manter inalterados os preços e condições propostas 
c) Entregar o serviço dentro do prazo, informando, em tempo hábil, qualquer motivo impeditivo ao 
cumprimento do mesmo. 
d) Não transferir a terceiros, total ou parcial, os serviços sem a prévia e expressa anuência da 
Contratante; 
e) Executar fielmente o contrato, em conformidade com as cláusulas avençadas e normas 
estabelecidas na Lei n.º 8.666/1993 e suas alterações e observância das leis, decretos, 
regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais, diretas e indiretas e indiretamente 
aplicáveis. 
f) Fornecer os serviço dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância ás normas 
legais e regulamentares aplicáveis e ás recomendações aceitas pela boa técnica; 
g) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
h) Responsabilizar-se pelo uso indevido dos documentos, materiais e equipamentos eventualmente 
colocados sob sua guarda pela CONTRATANTE 

I) A CONTRATADA deverá assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações 
estabelecidas na legislação especifica de acidentes do trabalho quando, em ocorrência da espécie, 
forem vitimas os seus empregados, no desempenho de suas funções ou em conexão com eles. 

j) Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, ás suas expensas, no todo em parte o objeto em 
que verifiquem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução do serviço. 

k) Manter durante toda vigência do contrato a sua regularidade fiscal e trabalhista. 

l) A Contratada será responsável pelas eventuais despesas decorrentes do uso dos equipamentos e 
materiais, tais como: manutenção corretiva e preventiva, substituição, renovação do parque de 
equipamentos, deslocamento, transporte e seguro, dentre outras necessárias à perfeita execução 
contratual dos processos arquivados e já existentes. 

9. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

9.1. O referido contrato terá dois prazos predeterminados na forma que segue: 

9.1.1. Do tratamento das imagens o prazo de execução e vigência do contrato será de 360 (trezentos 
e sessenta) dias; 

9.1.2. Da disponibilização dos arquivos e do software on-line após a conclusão do tratamento das 
imagens, a vigência será de 12 meses, podendo ser prorrogado nos casos e formas previstas 
na Lei 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores. 

10. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 
10.1. A despesa com a presente licitação correrá a conta da seguinte Dotação Orçamentária: 
 
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 
10.122.0037.2.107 – 3.3.90.39.00 (12110000) 
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11. DO REAJUSTE 

11.1 Os preços serão fixos irreajustáveis. 

12. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 

12. A execução dos serviços será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação pelo 
FISCAL DO CONTRATO devidamente designado pelo Gestor, em cumprimento ao disposto no art. 67 
e seus parágrafos, da Lei n.º 8.666/93. 

13. DAS PENALIDADES 

13. Em caso de inexecução total ou parcial deste instrumento, a CONTRATANTE poderá sujeitar a 
CONTRATADA ás penalidades previstas no art. 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e previstas no 
instrumento contratual. 

Conceição do Araguaia - PA, aos xxx dias do mês xxx de 2021.  
 

 
 

Elaine Salomão Sales.  
Secretária Municipal de Saúde  

Portaria nº 008/2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 

TRAVESSA VEREADORA VIRGOLINA COELHO, Nº1145, CEP 68.540-000 

                                                 CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA 

                                          COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

 

  

ANEXO II  - PROPOSTA DE PREÇOS 
 

À 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA 

REFERENTE: CONVITE Nº XXX/2021 
LICITAÇÃO TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

ABERTURA: xx/xx/2021 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

DIGITALIZAÇÃO E GESTÃO DOS DOCUMENTOS, COM INSTALAÇÃO DE SOFTWARE 
ESPECÍFICO PARA MANUSEIO  DO  ARQUIVO  DIGITAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDEDE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA,  CONFORME TERMO DE REFERENCIA. 

 

Encaminhamos, pela presente, nossa proposta comercial referente ao objeto previsto no 

presente Processo Licitatório, declarando que no preço abaixo ofertado estão incluídos todos os custos 
referentes ao cumprimento do objeto, bem como tributos, frete e outros. 

Estão incluídos no preço proposto todos os impostos, taxas e encargos devidos, obrigações 
decorrentes de leis sociais e de quaisquer outras despesas, diretas e indiretas incidentes na prestação 

dos serviços. 
a) Executaremos os serviços pelo preço unitário por pagina no valor de  

 
ITEM QUANT DESRIÇÃO V. POR FOLHA VALOR TOTAL 

01 585.000 prestação de serviços de digitalização 
de todo o acervo documento e 

processos físicos em trâmite e em 
arquivo, guarda on-line dos 

documentos digitalizados, incluindo o 
fornecimento de software, para 

armazenamento, indexação, consulta e 
exportação dos documentos, de 

hardware (scanner e servidor) e de 
mão de obra necessária para a 

execução do serviço, disponibilização 
dos arquivos para download para 
guarda dos arquivos em banco de 

dados do órgão público 

R$ R$ 

 

 totalizando o valor global de R$     ();  
b) Assumimos inteira responsabilidade pôr quaisquer erros ou omissão que venham a serem veri-

ficados na preparação desta; 
c) Manteremos válida a proposta pelo prazo de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data de 

sua apresentação; 

d) Utilizaremos equipamentos, equipe técnica e administrativa que for necessária para a perfeita 
execução dos serviços, comprometendo-nos desde já, a correção dos mesmos, desde que as-

sim seja necessária; 
 

DADOS BANCÁRIOS: 

Banco: 
Agência: 

Conta Corrente: 
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Praça: 

 
Conceição do Araguaia - PA  _______/________/ de 2021. 

 

___________________________________________ 

Assinatura 

 
Obs.: Este documento é exemplificativo devendo ser apresentado em papel timbrado da 
empresa licitante. 
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ANEXO III – CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

À 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA 
REFERENTE: CONVITE Nº XXX/2021 

LICITAÇÃO TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

ABERTURA: xx/xx/2021 
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

DIGITALIZAÇÃO E GESTÃO DOS DOCUMENTOS, COM INSTALAÇÃO DE SOFTWARE 
ESPECÍFICO PARA MANUSEIO  DO  ARQUIVO  DIGITAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDEDE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA,  CONFORME TERMO DE REFERENCIA. 

 
Designação: Fazer acompanhamento de todos os trabalhos referente ao Certame Licitatório 

acima em epígrafe. 
 

   Pelo presente termo o Sr......................................................................., 

cadastrada no CNPJ sob o nº........................................................., situada a rua 
______________________________________, vem à presente Comissão Permanente de Licitação, 

credenciar o Sr. ______________________________________, brasileiro, casado/solteiro, residente e 
domiciliado na rua____________________________________, RG. Nº _______________, CPF n° 

.........................................., como nosso legítimo procurador, para representar e tomar quaisquer 
decisões, referente ao Certame Licitatório, podendo assinar, impugnar e tomar deliberações junto a 

C,P.L da  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA –., relativa a 

mesma. 
 

 
   ..............................................,......de.................................de..................... 

 

 
 

 
_______________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 

 
Obs.: Este documento é exemplificativo devendo ser apresentado em papel timbrado da 
empresa licitante. 
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ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

(MODELO) 

 

 

A empresa________________________________________, inscrita no 

CNPJ:__________________________,para fins de participação no processo licitatório, 

CONVITE nº______/2021, cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO 

DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GESTÃO DOS DOCUMENTOS, COM INSTALAÇÃO DE 
SOFTWARE ESPECÍFICO PARA MANUSEIO  DO  ARQUIVO  DIGITAL DA SECRETARIA 
MUNICIPAL DE SAÚDEDE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA,  CONFORME TERMO DE 

REFERENCIA, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, constantes do Edital, por intermédio de seu 

representante legal o(a) Sr(a)__________________________________________, portador(a) 

da Carteira de Identidade nº___________, CPF nº____________________, DECLARA, para 

fins legais, ser Microempresa/Empresa de Pequeno Porte, nos termos da legislação vigente. 
 

 

_____________________, ____/____/____ 

Local, data 

___________________________________ 

assinatura 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Obs.: Este documento é exemplificativo devendo ser apresentado em papel timbrado da 
empresa licitante. 

 

Obs: para fins de comprovação/validação dos termos da presente declaração, o 

licitante deverá anexar a CERTIDÃO SIMPLIFICADA ou documento 

equivalente, emitida pela Junta Comercial do Estado, domicilio ou sede do 

licitante, ou outra na forma da Lei. 
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ANEXO V 

 

D E C L A R A Ç Õ E S 
À 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA 

REFERENTE: CONVITE Nº XXX/2021 

LICITAÇÃO TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
ABERTURA: xx/xx/2021 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

DIGITALIZAÇÃO E GESTÃO DOS DOCUMENTOS, COM INSTALAÇÃO DE SOFTWARE 
ESPECÍFICO PARA MANUSEIO  DO  ARQUIVO  DIGITAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDEDE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA,  CONFORME TERMO DE REFERENCIA. 
 

 
                    Pelo presente termo........................................................................................, 

cadastrado(a) no CNPJ/CPF sob o nº........................................................., com endereço à 

.....................................................................................................................................................

...............,  

 
DECLARA:  QUE conhece e aceita todas as normas do edital da licitação modalidade Convite nº. 

XXX/2021;  
 

NÃO existe nenhum fato superveniente que possa impedir a participação da mesma no procedimento 

licitatório em epígrafe, ressalvando que os casos que possam vir a surgir futuramente, serão 
comunicados a esta municipalidade;  

 
NÃO consta no quadro da empresa menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e 

em qualquer trabalho, menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, em cumprimento ao 

disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal. 
 

 DECLARO que não sou INIDÔNEO para licitar ou contratar com o Poder Público, nos termos do 
inciso IV do art. 87 da Lei n° 8.666/93;  

 

Obs: O preenchimento do presente anexo acarretará a conformidade da proposta da licitante com 
todas as características do objeto e exigências constantes no edital.  

 
Por ser verdade firmo o presente. 

 
 

__________________/_____/_______________/__________ 

 
 

Nome e Assinatura 
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Obs.: Este documento é exemplificativo devendo ser apresentado em papel timbrado da 
empresa licitante. 

 
 

ANEXO VI 
 

DECLARAÇÃO DE APARELHAMENTO TÉCNICO 
 (MODELO) 

 
À 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO  
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA 

REFERENTE: CONVITE Nº XXX/2021 

LICITAÇÃO TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 
ABERTURA: xx/xx/2021 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

DIGITALIZAÇÃO E GESTÃO DOS DOCUMENTOS, COM INSTALAÇÃO DE SOFTWARE 
ESPECÍFICO PARA MANUSEIO  DO  ARQUIVO  DIGITAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDEDE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA,  CONFORME TERMO DE REFERENCIA.  

 
 
 
A empresa _________________________________, pessoa jurídica de direito privado, com sede a 
_______________________________, bairro _____________,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA de __________________, Estado de ___________________, 

devidamente inscrita no CNPJ sob nº _______________________, inscrição estadual nº 
________________________, neste ato representado por seu representante legal, 

____________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador da Cédula de Identidade nº 
________________, e inscrito no CPF nº ___________________, residente e domiciliado a 

_________________________, bairro, __________________,SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 
CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA de ___________________, Estado de ______________________, através 

da presente declaração, declara para os devidos fins de que possui aparelhamento e pessoal técnico 

adequados e disponíveis para a realização do objeto desta licitação. 
 

E por ser verdade, assina a presente declaração sob as penas da lei.  

Obs. Envelope de Habilitação 

 
 

 
Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2021. 
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RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome, Função na Empresa 
e Assinatura do Representante Legal da Empresa 

 

bs.: Este documento é exemplificativo devendo ser apresentado em papel timbrado da 
empresa licitante. 
  

ANEXO VII 

Minuta de Contrato 

 

CONTRATO Nº _____/2021 
 

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDEDE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA E A ___________________ 

(nome da empresa), PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA 

A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GESTÃO 

DOS DOCUMENTOS, COM INSTALAÇÃO DE SOFTWARE 

ESPECÍFICO PARA MANUSEIO  DO  ARQUIVO  DIGITAL DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO 

ARAGUAIA - PA,  CONFORME TERMO DE REFERENCIA. 

 

Pelo presente instrumento particular de CONTRATO celebrado entre A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA 

de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, pessoa jurídica de direito público interno, 

com sede na cidade de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, ESTADO DO PARÁ, à 

xxxxxxxxxxxxxx, S/nº, Centro, CEP: 77580-000, inscrita no CNPJ/MF sob nº 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato 

representado pelo Exc. Sr. Prefeito Municipal   xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

brasileira, casada,  C.I. Nº xxxxxxxxxxxxxxxx SSP/XXX, portadora do C.P.F. nº 

xxxxxxxxxxxxxxxxx, residente e domiciliado nesta cidade, doravante denominada 

CONTRATANTE e____________________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 

_______________, com sede na _________________________, neste ato representada por 

_______________________________, portador do CPF nº _______________, RG nº 
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____________________, designada CONTRATADA, tendo em vista o contido no Processo Interno 

XXXX/2021, referente ao Convite nº ___________/2021, considerando ainda as disposições 

estabelecidas na Lei n.º 8.666 de 21 de junho de 1993 e suas alterações subseqüentes, têm, entre si, 

justo e avençado, e celebram o presente Contrato para prestação de serviços de locação de softwares, 

mediante as seguintes cláusulas e condições: 

CLAÚSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

1.1. Constitui o objeto do presente contrato a contratação de Pessoa Jurídica  para 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E 

GESTÃO DOS DOCUMENTOS, COM INSTALAÇÃO DE SOFTWARE ESPECÍFICO PARA 

MANUSEIO  DO  ARQUIVO  DIGITAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDE 

CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA,  CONFORME TERMO DE REFERENCIA, para atender as 

necessidades da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, conforme 

especificações constantes do Anexo I do Edital de Licitações. 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA SUJEIÇÃO DAS PARTES 

2.1. As partes declaram-se sujeitas às normas previstas na Lei Federal nº 8.666/93 e 

suas alterações ulteriores e, supletivamente, pelos princípios da teoria geral dos contratos e pelas 

disposições de direito privado, bem como, pelas cláusulas e condições do respectivo edital de licitação 

e deste Contrato. 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO ACRÉSCIMO E SUPRESSÃO: 

3.1. O objeto licitado poderá ser aumentado ou reduzido em até 25%(vinte e cinco por 

cento), nos termos do art.65, § 1º, da Lei nº8.666/93, salvo exceção prevista no § 2º do art.65 

consoante a redação dada pela Lei nº 9.648 de 27.05.98. 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO E LOCAL DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

4.1. O serviço licitado devera ser prestado a partir da assinatura do contrato ate 31 (trinta e um) de 

Dezembro de 2021 em local previamente combinado com A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA obedecendo a normas de segurança, e atender às condições 

estabelecidas no Edital, sem ônus de qualquer natureza que vier ocorrer por conta do contratado. 

                 Os serviços deverão ser entregues junto à Divisão Administrativa DA SECRETARIA 

MUNICIPAL DE SAÚDEDE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, sito à TV Vereadora Virgolina Coelho Nº 

1145, São Luiz II, CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, após o recebimento da “Nota de Empenho”, salvo 

se houver pedido formal de prorrogação deste, devidamente justificado pelo licitante/contratado e 
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acatado pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA.  

CLÁUSULA QUINTA - DO PREÇO 

5.1. O preço mensal do contrato será de R$_______(_________________);Totalizando 

um valor global por  um período de 08 (oito) meses de R$_______(_________________); assim 

considerado o preço da proposta vencedora. 

5.2. Nos valores acima estão incluídos todos os custos e despesas, tais como: custos 

diretos e indiretos, tributos incidentes (impostos, taxas, contribuições, etc.), taxa de administração, 

serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, e outros necessários ao cumprimento 

integral do objeto deste Edital e seus Anexos; 

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

6.1. Executados os serviços, a contratada ou contratado apresentará a Nota Fiscal/Fatura 

para liquidação e pagamento da despesa pela SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDE CONCEIÇÃO DO 

ARAGUAIA - PA, mediante credito em conta corrente ao Licitante vencedor. 

                    6.2. O pagamento será efetuado mensalmente após a execução dos serviços,  com  

implemento de condições e de acordo com o fornecimento dos serviços, estipulado na proposta, após 

a emissão da competente nota fiscal/fatura emitida pelo contratado, devendo ser atestado o 

recebimento dos mesmos pelo responsável do setor competente. 

6.3. Havendo erro na Nota Fiscal/Fatura ou circunstâncias que impeçam a liquidação da 

despesa, aquela será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a contratada providencie as 

medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da 

situação e/ou a reapresentação da Nota fiscal/Fatura, não acarretando qualquer ônus para A 

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA. 

6.4. O pagamento será efetuado, no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, a contar da 

apresentação da respectiva nota fiscal.  

6.5. O pagamento será efetuado com recursos próprios da SECRETARIA MUNICIPAL DE 

SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, concretizado na moeda vigente no País. 

 

CLÁUSULA SETIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

7.1. As despesas decorrentes da contratação correrão à conta dos recursos específicos consignados 

no orçamento DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA de 
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Conceição do Araguaia - PA, sob a funcional programática/rubrica  
 10.122.0037.2.107 – 3.3.90.39.00 (12110000) 

  

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES, PENALIDADES E MULTAS. 

8.1. De acordo com o estabelecido nos artigos 86 e 87, da Lei nº 8.666/93, se a licitante 

vencedora ou vencedor descumprir quaisquer das cláusulas ou condições estabelecidas neste Edital, 

ficará sujeita às seguintes penalidades: 

8.1.1 Todos os encargos trabalhistas, todos os encargos sociais e todos os encargos 

previdenciários, isentando integralmente o contratante. 

I) no caso de atraso injustificado do comprimento da prestação do serviço, aplicar-se-á 

multa de mora sobre o valor contratado para o respectivo item nas seguintes proporções: 

a) Atraso de até 05 (cinco) dias, multa de 1% (um por cento), por dia de atraso; 

b) Atraso superior a 05 (cinco) dias, multa de 2% (dois por cento), por dia de atraso; 

II) pela inexecução total ou parcial, assim compreendida a não entrega do objeto 

adjudicado; a recusa em proceder às modificações devidas, no caso do objeto da licitação não estar 

em conformidade com as especificações e nos casos de descumprimento de cláusulas contratuais que 

interfiram no bom desenvolvimento dos serviços, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, 

aplicar as seguintes sanções: 

a) advertência; 

b) multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato; 

c) suspensão temporária de participar em licitações e impedimento de contratar com a 

Administração, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 

d) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que seja promovida sua 

reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

8.2. Em qualquer das hipóteses de aplicação de sanções previstas neste edital, é assegurada 

defesa prévia, no prazo de 2 (dois) dias úteis, contados da notificação à licitante vencedora ou 

contratada, salvo no caso de declaração de inidoneidade, em que o prazo será de 10 (dez) dias da 

abertura de vista do processo. 
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9.3. As multas a que se refere este Edital são autônomas e a aplicação de uma não exclui a 

outra. 

8.4. O valor da multa acima referida será descontado de qualquer fatura ou crédito 

existente do contratante, em favor da contratada. 

 

CLÁUSULA NONA – DA PUBLICAÇÃO 

9.1. - Para eficácia do presente instrumento, a CONTRATANTE providenciará sua 

publicação na imprensa oficial de Estado, em forma de extrato, em conformidade com o disposto no 

art. 61, Parágrafo Único, da Lei 8666/93. 

CLÁUSULA DÉCIMA– DAS OMISSÕES E DO FORO 

10.1. Aplicam-se todas as disposições da Lei de Licitações cabíveis ao presente 

contrato, fixando-se competente o Foro de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, por força da disposição 

do art. 55, §2º, da Lei Federal nº 8.666/93, e alterações posteriores, especialmente as introduzidas 

pela Lei Federal nº 8.883/94, para dirimir questões advindas da presente relação jurídicas. 

E por estarem de acordo, as partes firmam o presente contrato, em 03 (três) vias 

de igual teor e forma para um só efeito legal, ficando uma via arquivada na sede da Contratante, na 

forma do art. 60 da Lei nº 8.666 de 21/06/93. 

CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, __________ de  ____________ de 2021. 

 

 

_________________________________ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 

Arquivardes Avelino Ribeiro 
Prefeito 

CONTRATANTE 

 

 

_________________________________ 
CONTRATADA 

 
Testemunhas: 
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COMPROVANTE DE ENTREGA DE LICITAÇÃO 
 

 
Convite n° 001/2021 

 
Recebi(emos) DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA 

DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA o edital da Licitação na modalidade de convite n. 01/2021, expedido 

em 22 de SETEMBRO de 2021  contendo a especificação inerente ao objeto da mesma, para ser devolvida 
a unidade administrativa referida até o dia 28 DE SETEMBRO de 2021 às 13h:00m devidamente 

preenchida com os valores unitários e total, bem como o prazo de validade da proposta, o prazo de 
pagamento e o prazo de entrega. 

 

Estamos cientes que o não comparecimento na data, hora e local do certame, configurará o 
meu manifesto desinteresse.  

 
Declaro(amos) que estou(amos) ciente(s) dos critérios de julgamento das propostas bem 

como de todos os meus direitos e deveres como licitante. 
 

 

 
 

..................................................., .....de.............................de ............... 
 

 

_____________________________________ 
Assinatura do Interessado 

 
 

 

 
 

 
 

 
     Carimbo CNPJ/CPF 

 

      Carimbo CNPJ 
 

 
 

Interessado:  

Endereço: 
CPF/CNPJ(MF): 
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Aviso de Licitação  

 

CARTA CONVITE n° 001/2021  
 

O Município de CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, torna público que fará realizar no dia 28 de 
SETEMBRO de 2021 às 13:00 horas na sala de reunião da Comissão Permanente de Licitação – 

CPL, situada a Avenida Benicio Pinto Cerqueira, s/nº – Centro, nesta cidade, licitação na modalidade 

CARTA CONVITE, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO E GESTÃO DOS DOCUMENTOS, 
COM INSTALAÇÃO DE SOFTWARE ESPECÍFICO PARA MANUSEIO  DO  ARQUIVO  DIGITAL 
DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA,  CONFORME 

TERMO DE REFERENCIA. O edital poderá ser retirado no sitio deste município 
www.montedocarmo.to.gov.br/licitacoes. Mais informação através do e-mail: 

pmmc.licitacao@gmail.com, junto à Comissão Permanente de Licitação das 08:00 as 12:00 horas. 
  

 
CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA - PA, 22 de SETEMBRO de 2021. 

 

 
Heloisa Mendes Sousa Francisco 

Presidente de Licitação 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

http://www.montedocarmo.to.gov.br/licitacoes
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CERTIDÃO 

 

 
CERTIFICAMOS para os devidos fins, que o Carta Convite n° 0012021 foi afixado no 

"placar" da Secretaria Municipal de Saúde de Conceição do Araguaia - PA, no dia 22 de SETEMBRO de 2021 

devendo permanecer até o dia da abertura do mesmo, conforme determina o art. 22, § 3°, da Lei Federal 
8.666/93. 
 
 

Por ser verdade, firmamos o presente, nesta data. 
 
 

Secretaria Municipal de Saúde de Conceição do Araguaia - PA, aos 22 dias do mês de 
SETEMBRO de 2021. 

 
 

 

 
 

 
Heloisa Mendes Sousa Francisco 

Presidente de Licitação 

 

 
 

 


