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Relatório de Cotação: cotação rápida 5 

Pesquisa realizada entre 22/07/2021 17:06:21 e 22/07/2021 17:03:19 

Em conformidade com a Instrução Normativa N° 73 de 05 de Agosto de 2020 e a Instrução Normativa N° 65 de 07 de Julho de 2021. 

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços 

selecionados pelo usuário para aquele determinado Item. •  Conforme Instrução Normativa N° 73 de 05 de Agosto de 2020, no Artigo 3°, 'A  pesquisa de preços será materializada em documento que conterá: INC 11," - Método matemático aplicado para a 

delir >ição do vaio,-  estimado.' 

Item 1: consultoria e assessoria - orçamento 

PREÇOS / 	 QUANTIDADE 	 PREÇO 

PROPOSTAS 	 ESTIMADO 

1 / 1 	 1 	 R$ 2.000,00 (un) 

Preço Compras 
Órgão Público 

Governamentais 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE 

Valor Unitário 

PERCENTUAL PREÇO 	 LOTAI_ 

MÁXIMO 

RS 2.000.00 	 R2 2.000,00 

Data 
Identificação 	 Preço 

Licitação 

N°Pregão.232020 	13108/2020 	RS 2.000,00 

LIAS G:982543 

PS 2.000.00 

Média dos Preços Obtidos: RS 2.000,00 

Valor Global: 	RS 2.000,00 

Detalhamento dos Itens 

Item 1: consultoria e assessoria - orçamento 

Preço Estimado: RS 2.000,00 (un) 
	

Percentual: - 	Preço Máximo* R$ 2.000,00 	Média dos Preços Obtidos: RS 2.000,00 

Quantidade Descrição 
	

Observação 

1 Unidade contratação de empresa especializada em gestão pública para prestação de sei viços de alimentação de dados e atualização das 1 

nforrnações da prefeitura municipal de salgueiro-pe, através de solução que Integre tecnologia cia informação, ser,,i--,:os de consult 

ona funcional e técnica na estrutura dos serviços de licença de uso de software, implantação, manutenção, suporte e treinamento 

dos sistemas: portal transparência. transparência covid-19, serviço eletrônico de informação ao cidadão (e-sic). ouvidoria e portal 

de serviços (carta de serviços) 

Preço (Compras Governamentais) 1: Menor Preço 

5' d..? IN 73 de 05 de AGA.,sto de L'020 

I] 	Relatório gerado no dia 22/0712021 17:25:22 (IP: 170.81.204.18) 
Código Validação: JX1k08783RmxSDIOCgsdM90aJYwJNBTctxlbciRPUzbTz%2fPCKrnWM3v2sOrEW1vN%2( 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?  

Egxg; token=JX1k08783RmxSDIOCgsdM90aJYwJNBTctxlbqRPUzbTz%252fPCKrnWM3v2sOrEW1vN%252f 

115 2..000,00 

1 / 3 



Filtros Utilizados: Periodo: 22/07/2020 à 22/07/2021; Palavra Chave: PORTAL TRANSPARENCIA; Apenas Materiais; Operador.  

000015 IgualQtdFornecedor: 

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGUEIRO/PE 

Objeto: Contratação de empresa Especializada em Gestão Pública para prestação de 

serviços de alimentação de dados e atualização das informações da Prefeitura 

Municipal de Salgueiro-PE, através de solução que Integre a tecnologia da 

informação, serviços de consultoria funcional e técnica na estrutura dos serviços 

de licença de uso de software,implantação,manutençáo,suporte e treinamento 

dos sistemas: portal Transferência, Transparência Covid-19. Serviço Eletrônico. 

Descrição: Consultoria e Assessoria - Orçamento - Contratação de empresa especializada 

em gestão publica para prestação de serviços de alimentação de dados e 

atualização das informações da Prefeitura Municipal de Salgueiro-PE, atraves de 

solução que integre tecnologia da informação, serviços de consultoria funcional e 

técnica na estrutura dos serviços de licença de uso de software, implantação, 

manutenção. suporte e treinamento dos sistemas: Portal Transparência. 

Transparência Covid-19. Serviço Eletrônico de Informação ao Cidadão (e-SIC). 

Ouvidoria e Portal de Serviços (Carta de Serviços) . 

CatSer: 16985 - Consultoria e assessoria - orçamento 

CNPJ 	 RAZÃO SOCIAL DO FORNECEDOR 	 VALOR DA PROPOSTA FINAL 

09.250.286/0001-38 CARLOS COSTA ASSESSORIA TECNICA ADMINISTRATIVA E CONTROLADORIA 	 R 2.P00,()0 

* VENCEDOR * 	MUNICIPAL LTDA 

Marca. Marca não informada 
Fabricante Fabricante não informado 
Descrição: prestação de serviços de alimentação de dados e atualização das informações da Prefeitura Municipal de Salgueiro-PE, através de solução crie mie 
gre tecnologia da informação, serviços de consultoria funcional e técnica na estrutura dos serviços de licença de uso de software. Implantação, manutenção. s 
uporte e treinamento dos sistemas: "Portal Transparência, Transparência Covid-19, Serviço Eletrônico de Informação ao Cidadão (e:SIC). Ouvidoria e Portal de S. 

erviços (Carta de Serviços)". 

Estado: 	Cidade: 
	

Endereço: 	 t elefone. 

PE 	 Arcoverde 
	

R ALLYSON HELLY BARBOSA OLIVEIRA, 197 	 (87) 3821-1996 

Relatório gerado no dia 22/0712021 17:25:22 (IP: 170.81.204.18) 
Código Validação: JX1k08783RmxSDIOCgsdM90aJYwJNBTchdbgRPUzbTz%2fPCKrnWM3v2sOrEW1vN%2f 
http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?  
token=JX1k08783RmxSDIOCgsdM90aJYwJNBTctxlbqRPUzbTz%252fPCKmWM3v2sOrEW1vN%252f 2;3 

Data: 13/08/2020 09 01 

Modalidade: Pregão Eletrônico 

SRP: NÃO 

Identificação. N°Pi eqáo 232020 LIASG.98;•5,13 

lote/Item- 

Ata: Link Ata 

Adjudicação. 14/08/2020 11:13 

Homologação: 14/08/2020 11.20 

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov  

.br 

Quantidade: 12 

Unidade: Unidade 

UF- 
 

PE. 



LAUDO DA COTAÇÃO 
	

000016 
4 TENCÃO O Banco de Preços é uma solução tecnológica que atende aos parâmetros de pesquisa dispostos em Leis vigentes. instrucOes Normarn,as, 

,Icordnos, Regirlamentos, Decretos e Portarias. Sendo assim, por reunir diversas fontes governamentais, complementares e sites de dorninto amplo o 

wsteno n 3o e consideri.?do Unia fonte e  S1i7J, um meio para que as pesq"?s sejam realizadas c P. forma segLrra, ágri e el&,-az 

Preço estimado do item calculado pela fórmula Média Aritmética dos preços obtidos: 

Item 1 - consultoria e assessoria - orçamento 

- 1 preço do portal Compras Governamentais praticados pela Administração Pública de licitações homologadas/adjudicadas no dia 

13/08/2020, calculado pela fórmula Menor Preço. 

DESCRITIVO DE FÓRMULAS UTILIZADAS 

Menor Preço 

- Capta qualquer preço informado pelo fornecedor, inclusive de itens dentro de lotes, não necessariamente i efletindo o menor preço para o lote, ou 

seja, o preço vencedor do lote. 

o•, 	-0 	Relatório gerado no dia 22/07/2021 17:25:22 (IP: 170.81.204.18) 
Código Validação: JX1k08783RmxSDIOCgsdM90aJYwJNBTctxlbqRPUzbTz%21PCKrnWM3v2sOrEW1vN%2( 

• 3•

- •

•■• •;;; http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?  

J 	token=JX1k08783RmxSDIOCgsdM90aJYwJNBTctxlbgRPUzbIz°/0252fPCKrnWM3v2sOrEW1vN%252f 3%3 



   

Uc ,.11,1,10INV•N 	 `Hke10 

1NSTITI;TO DE PREJ'IDL\CIA DO MUNIC,P10 
DE ABAETETCBA 11131A 
CNN; 01.510.57 6/0001-61 

CONTRATO ADMINISTRATIVO 001-2021.001-IPMA INEX 
	

00 

CONTRATO N9  001/2021-INEX, LOCAÇÃO » SOVÁVVARILDE 

TRANSPARÊNCIA PÚBLICA DE DADOS; EXf CUÇAG 
ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA, LICITAÇÕES E. PATRIMÓNIO 

QUE ENTRE SI FAZEM DE UM LADO, ASP AUTOMAÇÃO, 

SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LIDA E, DE OUTRO 

LADO, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNIÍIPIO DE 

ABAETETUBA-IPMA, COMO ABAIXO MELHOR SE DECLARA. 

O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE ABAETETUBA IPMA„ A!..!(:,-vguva. 	 e 

• 	Centro - Abaetetuba - Pará telefone.: (91) 3751-2,999, CNP.): 01.510.5761003,i1-61, rwsste atv 
foro erri Abaetetuba/PÁ, localizada na Av. Dom Pedro II, n. 915. CEI), 	 o tio • 

epresentaco pelo Diretor/Presidente-, ANGELO .IOSE LOBATO RC)0P,IGUES. Bdeir 
portador da Carteira de Identidatle ri" 6908 OAB/PA e do CRI n" 352 31.8102. 78, iesarii, t 

domiciliado na Rua Lauro Sodré, n'' 1.472, .Apt 2 Altos., Bairi o Centro, Abaetetuty,i .24 !".• 
b8.440-000 do outro lado, ASP —AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA t_TDA 

Pessoa Jurídica de direito privada, inscrita no cNP.1 sob o n"  02.288.26810001.-04, r:r, 	( 

Rua Lauro tvlaia. 1120, bairro Fátima, Fortaleza/CL CEP: 60.055-210, ne 

pelo Procuradoi Pablo Ramon Alves Moreira, brasileiro, solteiro. 
'902.865.542-68, Residente e domiciliado na Rua Júpiter, 106. Bairro Parque 
ei6 535-480, denominada para este ato CONTRATADA, tem gistr) e ..icorrdo 
Ç...ontrato nos termos do processo de tnexigibilidade de licitação ri.) 001/2021-INEX, 

cláusulas e condiçOes abaixo indicadas que se obrigam a curriprIr e otvc..ervar.  

CLÁUSULA1— ORIGEM DO CONTRATO 

111 	O pre,sente.Contratc.i Administrativo é decorrente do Processo Administrativo Lie ine)00:iliii:lack,  
(ie licitaçãe e ocorrera por conta da. dotação orçamentaria eW_or:c-tiv3 
manifestação de dotação orçamentaria, que fica fazendo parte integrante ,dc. 

CLAUSULA H — REGIME JUR(DICO 

Este contrato administrativo será regulado pela ie Federal nf? 8.666, de 22 d  

uas &tf-tacões posteriores. 

CLAUSULA III-- OBJETO E SEUS ELEMENTOS CARACTERISTICOS 
O objeto de prp?..sente contrato consiste na Contratação de Pessoa juiidica par  pa ftsde 
software wird ge,renciew o sistema de Transparência Publica de dados, e execuçãi-i ,:n amentaria 
e financett LkTitaçÕes e Patrimônio da Instituto de Previdência do tvitiiiicipio de AtJaetetuba-
iPMAIPA. 

CLÁUSULA V — REGIME DE EXECUÇÃO 

Av. Dom Pedro II, n, c..)  915, CEP 66.440-000, Bairro do Centici Aoa.e.tetub,; 
Telefone (91) 3751-2999 



000018 
, 

LL 
PS Ti TU TU DE PREVIDÊNCIA .D0 744r:  ¡NO 

DE AB.AETETUBA 
cspj: 01..510.5'76M00.1-6/ 

4.1. Os serviços são prestados n sede do Municipio ou em otitw 
evidenciado o interesse público., quando necessário. 

4_2. Correrão ti' 	controlado, os .castos de todos os ma,teriais e serviço-: 	 .--,-.- 

atendirnenro do ob,ç to licitado. bem •11'00 o&ímposros, taxas e ouu•.a., 

natureza, incidentes ou que vierem a 'Iludir sobre o objeto .d presente licitacác. 

4,3. Correrão á Inteira responsabdade do contratado, as 
deslocamento para o Município de Abaetetuba. Exceto, as de4pesas para 
fora do estado do Pá. decorrente do acompanhamento. de inatálas 

e/ou Município Contratante. 
4.4. O Fiscal do contrato será de-,ignado pelo diretor Presidente do IPMA. 

CLÁUSULA V — PREcOS. CONDIÇOES DE PAGAMENTOS 

5.1. DO PREÇO -A contratante pagará a empresa contratada 3 quantia ieferidb n. 

Preço, no gjobal de RS 30,000,00 (trinta mil e reais). Sendo divididos e ¡tag,k:::,  erri 

parcebs de RS 2.500,00 (Dois mit e quirthentos reais) mensais, 

5,2.. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

a) O preço global será pago em parcelas mensais e suCe5,isivaS, can) 	 c.)• 

do més, vencido, sendo que o recibo e nota fiscal, deverãc,  •;(.2( aOteentados 

antes de seu venelmento, 

b) A quitação da parcela fuensal pociera ser efetivada atf Aves de cree. 

contratado, valendo o deposite.,  bancário corno recibo de cluita.. 

No c0 de ocorrer atraso no pagamento, será devida atualização tÏP 

na variação do 115PIFGV ou na sua ausência, pelo indice que venha 
entre a data do efetivo pagamento, ressalvado a hipótese de atraso 

responsabilidade do contratado,. 

cLAusuux  PRAWS 

piesente contrato rerá vigência de .12 (doze) m•w!s, iniciando naria 
presente se estendendo ate 31 de dezembro de 2021, podendo se c brorrogade, nos ipos. 

8.666/93, havendo conveniencta e por escrito., corrigindo-se o valor tinancetro 

oficial de inflação. 

CIAI/51RA Vil -- RECURSOS FINANCEIROS 

Para atendei as despesas decorrentes desta Licitação a contratante var--...m 
i:,ircamentários, ainda não comprometidos COM outros objetivos, respeítade &-ys re=;pef nico 

etemerdos d Despesas e Programa de .Trabalhe ;  .consoarne identilicacâo d segun 

ProjfAtividade: 09 272 0001 2.68.  Manutenção.  da Administração d iPMA. 

• Classificação Econômica 33,9039.00  Outros ServO.s de 'fere, Pessoa rtç 

• mento: 3.3,9039. 11 - locaçâo de Softwares 

• r-lonte deRecurso 14101111 Re.curso do RPPS Previdentiário Lecutri 

Av, Dom Pedro H. n.. "915 CEP. 68.440-000, Baur° do Centro Abaetetuf,m — Para 
Telefone.' (91) 3751-2999 



INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO Ai1.Y1( 

DE .-184ETETUBA - 1PM 

C2NR1: 01.510,5-610001-61 

CLÁUSULA VIII - PENALIDADES 	

OOO 9 
8.1. Pela inexecução total ou parcial do presente contrato, garantida (iefesa 

aPhtada d empresai contratada.. civalsqui--!:i das sanções previstas no artig.:.,  S7. bem: om 
s,susão ducontrato pelo descurnprimento dos itens constantes no ar t 7S_ odes da lei (44if: 

rege j matéria. 

CLÁUSULA IX - OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO 

A e.rnpresa contratada prestara os serviços objeto- do presente contrato, em carater 

c....krn suporte em temo hábil, toda vez que a contratante requisitar 

CLÁUSULA X ALTERAÇÕES DO CONTRATO 

O ter rno de contrato, regido pela Lei nt' 8..666/93 e peias mudificaçoes intic:,ClUí }cias pc.id 

8-.883/94 poíierá ser alterada rios seguintes casos: 

a) Acréscimo ou supressão quantitativa ao seu objeto cfecor rente de 	cdtãu 

operacional, desde que os acréscimos e as supressões ocorram atármlie 

mnto de 29,-;s; (vinte e cinco por cento) do vakIr 	atuali?...3de ou corta
b) Nas hipóteses admitidas em atos administrativos. quando ..pr'ào- fcirmale;4cia,  

pela lavratura de TERMO (5) DE ADITAMENTO (5). 

CLÁUSULA XI- RESCISÃO DO CONTRATO 

Por convenièneJa da contratante, ou. do interesse pUblico, as partes c-,t.'mtrarant acnirtari-

o presente cont rato Administrativo pode: ser res-cindlndo 

a) Unilateralmente nos casos, enumerados nos incisos 1 <3 XY,•  

8.666, de 21 cie junho de 1993; 

b) kidi(.ialrrierite nós temos da legislação processual. 

CLÁUSULA XII - FORÇA MAIOR 

As obrigações mutuam ora ajustadas suspender-se-ão, quando no deserivev; 

serviços ocorrerem circunstâncias fortuitas, atheias ao controle e ação das partes 	• 
causadas por motivos de força maior ccnforrne previsto no Código Civil Bra,iileot 
sua Ocefrêncja seja comprovada. 

CLÁUSULA XIV - FORO 

Para 5alução de quaisquer dúvidas, litigios ou questões decorrentes do gtesk,q)te, fica 

zompetente o foro da comarca do Abaetetuba-PA, com renúncia expressa. a ...luaiquef 
por ris Oviiegiado que seta 

CLÁUSULA XV -REGISTRO E PUBLICAÇÃO 

Av. Dom Pedro 11, n. "915, CEP, 68.440-000, Bairro do Centro - Abaetetuba I 
Telefone: (91) 3751-2999 



INSTITI'7'0 DE PREI1DENCIA DO MUNICIPIO 
DE ABAETETUSA IPMA 
CNPJ: fli. 510.576/0001-61 

Este contrato será publicado no Portal das Licitações do TCM/Pis, e o seu trato 	1)1: 
Oficia: do Estado do Para, até o 5Q dia do mês subsequente a sua asstnatu a.  

E poi estarem justos e contratados, assinam o presente contrato Adma 51!  

de duas testemunhas, para Que produzam seus efeitos legais. 

AbaetetqbalPA:  i. ie;aneli.  

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO DE ABAETETUBA-IPMA 

ANGELO JOSE LOBATO RUDRIbi_iÉS - Presidente 

Contratante 

ASP AUTOMACAO 	Assinado de forma digital por 
SERVICOS E PRODUTOS DE ASP AUTOMACAO SERVICOS E 

PRODUTOS DE 
INFORMATICA :022882680 INFORMATICA :022882680001 
00104 	 04 

ASP —AUTOMAÇÃO, SERVIÇOS E PRODUTOS DE INFORMATION ETOA 
P. 	Ramal) Alves Moreira - Procurador 

Contratado 

INST DE PREV E 

ASSIST DO SERV 

PC DO MUNIC 

ABAETE:0151057 

6000161 

Assinado de forma digital 
por INST DE PREV E ASSIST 
DO SERV PC DO MUNIC 
ABAETE:01510576000161 

CPF 

N4 k-fr rne 

:p F 

ANGELO JOSE 
	

Assinado de forma 

LOBATO 
	

digital por ANGELO JOSE 

RODRIGUES 
	

LOBATO RODRIGUES 

Av, Dom Pedro li. n, 915. CEP:. 68.440-000, Bairro do Centro Aoaeteloba Peta 
Telefone: (91) 3751-2999 



Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA IX) PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ 

  

00 r r)1. 

CONTRATO N" 20210040 

Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado o Município de SANTA MARIA DO PARÁ, através do(a) • 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ, CNPJ-MF, N° 05.149.174/0001-34, denominado 
daqui por diante de CONTRATANTE, representado neste ato pelo(a) S r.(a) ALCIR COSTA DA SILVA, Prefeito 
Municipal, portador do CPF n° 423.057.302-25, residente na AV.BERNADO SAYÃO, e do outro lado J S VIEIRA 
ASSESSORIA E SISTEMAS, CNPJ 23.700.166/0001-16, com sede na TRAVESSA PIRAJÁ 520, PEDREIRA, 
Belém-PA, CEP 66083-513, de agora em diante denominada CONTRATADA(0), neste ato representado pelo(a) Sr 
(a). JACKSON DA SILVA VIEIRA, residente na AV CONSELHEIRO FURTA DO 2865. CREMAÇÃO, Belém-
PA, CEP 66063-060, portador do(a) CPF 824.707.743-49, têm justo e contratado o seguinte: 

4.1LÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO CONTRATUAL 

1.1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, GERENCIAMENTO E 
CONTROLE DE SITE, INCLUINDO: DIAGNÓSTICO E LEVANTAMENTO DOS PROBLE MAS ATUAIS EM 
RELAÇÃO A TRANSPARÊNCIA PÚBLICA, ESCOLHA DE SERVIÇOS RESPONSÁVEIS, CONFORME A 
LEI DE ACESSO À INFORMAÇÃO (LEI 12.527/2011) E A LEI DE TRANSPARÊNCIA (LC 131/2009) 
SEGUINDO AS EXIGÊNCIAS DOS TRIBUNAIS DE CONTAS, MINISTÉRIO PÚBLICO E OUTROS PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO 
DE SANTA MARIA DO PARÁ'PA 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

2.1 - Este contrato fundamenta-se no art. 25, inciso II, c/c o art. 13, inciso III da Lei n° 8.666/93, de 21 de junho de 
1993, e suas posteriores alterações. 

4...CLÁUSULA TERCEIRA - DOS ENCARGOS, OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA 
lip:ONTRATADA 

3.1. Executar o objeto deste contrato de acordo com as condições e prazos estabelecidas neste termo contratual: 

3.2. Assumir a responsabilidade por quaisquer danos ou prejuízos causados ao patrimônio do CONTRATANTE ou a 
terceiros, quando no desempenho de suas atividades profissionais, objeto deste contrato; 

3.3. Encaminhar para o Setor Financeiro da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ as 
notas de empenhos e respectivas notas fiscais/faturas concernentes ao objeto contratual; 

3.4. Assumir integralmente a responsabilidade por todo o ônus deccn-ente da execução deste contrato, especialmente 
com relação aos encargos trabalhistas e previdenciários do pessoal utilizado para a consecução dos serviços; 

3.5. Manter. durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na assinatura deste Contrato. 

PRAÇA DA MATRIZ 



Estado do Pará 
GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ 

• 

3.6. Providenciar a imediata correção das deficiências e ou irregularidades apontadas pela Contratante; 

3.7. Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até o limite fixado no § 1", do art. 65, da 
Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 

4.1. A Contratante se obriga a proporcionar à Contratada todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das 
obrigações decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores: 

4.2. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual; 

0.3. Comunicar à Contratada toda e qualquer ocorrência relacionada com a execução do objeto contratual, 
diligenciando nos casos que exigem providências corretivas; 

4.4. Providenciar os pagamentos à Contratada à vista das Notas Fiscais/Faturas devidamente atestadas pelo Setor 
Competente. 

CLÁUSULA QUINTA - D.& VIGÊNCIA 

5.1 - A vigência deste instrumento contratual iniciará em 15 de Janeiro de 2021 extinguindo-se em 31 de Dezembro de 
2021, podendo ser prorrogado de acordo com a lei. 

CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO 

6.1 - Constituem motivo para a rescisão contratual os constantes dos artigos 77, 78 e 79 da Lei n" 8.666/93, e poderá 
ser solicitada a qualquer tempo pelo CONTRATANTE, com antecedência mínima de 05 (cinco) dias úteis, mediante 
comunicação por escrito. 

IP  
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS PENALIDADES 

7.1. Em caso de inexecução total ou parcial do contrato, bem como de ocorrência de atraso injustificado na execução 
do objeto deste contrato, submeter-se-á a CONTRATADA, sendo-lhe garantida plena defesa, as seguintes 
penalidades: 

- Advertência; 
- Multa; 
- Suspensão temporária de participações em licitações promovidas com o CONTRATANTE, impedimento 

de contratar com o mesmo, por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
- Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os 

motivos da punição, ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou penalidade; 

PRAÇA DA MATRIZ 



Estado do Pará 

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARA 

00 -'41,3 ,imo 

7.2. A multa prevista acima será a seguinte: 

- Até 10% (dez por cento) do valor total contratado, no caso de sua não realização c'ou descumprimento de 
alguma das cláusulas contratuais; 

7.3. As sanções previstas nos itens acima poderão ser aplicadas cumulativamente, facultada a defesa prévia do 
interessado no prazo de 05 (cinco) dias úteis; 

7.4. O valor da multa aplicada deverá ser recolhida como renda par a o Município, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a 
contar da data da notificação, podendo o CONTRATANTE, para isso, descontá-la das faturas por ocasião do 
pagamento, se julgar conveniente; 

7.5. O pagamento da multa não eximirá a CONTRATADA de corrigir as irregularidades que deram causa à 
penalidade; 

411 
7.6. O CONTRATANTE deverá notificar a CONTRATADA, por escrito, de qualquer anormalidade constatada 
durante a prestação dos serviços, para adoção das providências cabíveis; 

7.7. As penalidades somente serão relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e as justificadas só serão 
aceitas por escrito, fundamentadas em fatos reais e facilmente com prováveis, a critério da autoridade competente do 
CONTRATANTE, e desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias da data em que foram aplicadas. 

CLÁUSULA OITAVA - DO V 1LOR E REAJUSTE 

8.1 - O valor total da presente avença é de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), a ser pago no prazo de até trinta dias, 
contado a partir da data final do período de adimpleinento da obrigação, na proporção dos serviços efetivamente 
prestados no período respectivo, segundo as autorizações expedidas pelo(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE 
SANTA MARIA DO PARÁ e de conformidade com as notas fiscais/faturas e/ou recibos devidamente atestadas pelo 
setor competente, observadas a condições da proposta adjudicada e da órdem de serviço emitida. 

Parágrafo Único - Havendo atraso no pagamento, desde que não decorre de ato ou fato atribuível à Contratada, 
•plicar-se-á o índice do 1PCA, a título de compensação financeira, que será o produto resultante da multiplicação desse 

índice do dia anterior ao pagamento pelo número de dias em atraso, repetindo-se a operação a cada mês de atraso. 

CLÁUSULA NONA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

9.1 - As despesas contratuais correrão por conta da verba do orçamento do(a) CONTRATANTE, na dotação 
orçamentária Exercício 2021 Atividade 1212.041220003.2.004 Manutenção da Secretaria Municipal de Administração, 
Classificação econômica 3.3.90.39.00 Outros serv. de terc. pessoa jurídica, Subelemento 3.3.90.39.99, no valor de R$ 
33.000,00, ficando o saldo pertinente aos demais exercícios a ser empenhado oportunamente, à conta dos respectivos 
orçamentos, caso seja necessário. 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS 

PRAÇA DA MATRIZ 



ttb 
Estado do Pará 

GOVERNO MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ 

10.1 - O presente contrato poderá ser alterado, nos casos previstos no artigo 65 da Lei n.° 8.666/93, desde que haja 
interesse da Administração do CONTRATANTE, com a apresentação dasdevidas justificativas. 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO, BASE LEGAL E FORMALIDADES 

11.1 - Este Contrato encontra-se subordinado a legislação especifica, consubstanciada na Lei n" 8.666, de 21 dc junho 
de 1993 e suas posteriores alterações, e, em casos omissos, aos preceitos de direito público, teoria geral de contratos e 
disposições de direito privado. 

11.2 - Fica eleito o Foro da cidade de SANTA MARIA DO PARÁ, como o único capaz dc dirimir as dúvidas oriundas 
deste Contrato, caso não sejam dirimidas amigavelmente. 

11.3 - Para firmeza e como prova de haverem as partes, entre si, ajustado e contratado, é lavrado o presente termo, em 02 (duas) vias de igual teor, o qual, depois de lido e achado conforme, é assinado pelas partes contratantes e pelas 
testemunhas abaixo. 

SANTA MARIA DO PARÁ-PA, 15 de Janeiro de 2021 

ALCIR 	Assinado de 
forma digital por 

COSTA DA A LCIR COSTA DA 
SILVA:423057307 

SILVA:423 25 
2021.01.22 

05730225 to:37:39 -0200' 

• 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ 
CNPJ(MF) 05.149.174/0001-34 

CONTRATANTE 
J 5 VIEIRA ASSESSORIA E Assinado de forma digital por J 5 

Vl
SI 

sETI REAmAA5s52E357500:116A6E000116  
SISTEMAS:23700166000 

116 	 Dados: 2021.01.15 09:53:25 -03'00' 

J S VIEIRA ASSESSORIA E SISTEMAS 
CNPJ 23.700.166/0001-16 

CONTRATADO(A) 

Testemunhas: 

1. 	 2. 

PRAÇA DA MATRIZ 



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ 

CNPJ: 83.211.433/0001-13 

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

921,ANÉSIA 

00::".34 

PROCESSO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 

A Comissão de Licitação do Município de GOIANÉSIA DO PARÁ, 

através da PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ, 

consoante autorização da Exmo. Senhor Francisco David Leite 

Rocha, na qualidade de ordenador de despesas, vem abrir o 

presente processo administrativo para Contratação de empresa 

especializada 	para 	prestação 	de 	serviços 	técnicos 

010 	profissionais de assessoria e consultoria pública, de natureza 
singular, incluindo: Diagnóstico e levantamento dos problemas 

atuais em relação à Transparência Pública, Escolha de 

servidores responsáveis em cada setor, Capacitação dos 

servidores escolhidos, Assessoria completa para coleta, 

revisão e publicação de material exigido por lei, Relatórios 

quinzenais de acompanhamento e Implantação de toda tecnologia 

necessária para publicação constante das informações 

obrigatórias, para atender a Lei de Acesso à Informação (Lei 

12.527/2011) e a Lei da Transparência (LC 131/2009), conforme 

exigências dos Tribunais de Contas, Ministério Público e 

outros. 

DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 

A inexigibilidade de licitação tem com fundamento no art. 25, 

inciso II, c/c o art. 13, inciso I e parágrafo único do Art. 

26 da Lei n° 8.666/93 e suas alterações posteriores. 

JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

Justifica -se a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviço de assessoria 

técnica especializada em transparência pública, de forma a atender as necessidades da Prefeitura 

Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N, Bairro Colegial, CEP: 68.639-000 - Goianésia do Para - PA 
email: cplpmgp@gmail.com  



ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ 
CNPJ: 83.211.433/0001-13 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREFETUR;.,c> 411P 

GOIANESIA 
DO PARÁ CUIDANDO DA 

O C  
Municipal de Goianésia do Pará, de forma a atender as necessidades da Secretaria Municipal de 

Administração, tendo em vista a notória especialização no desempenho de suas atividades, além 

da sua disponibilidade e conhecimento para inserção de dados e informações dando ampla 

publicidade nos atos administrativos desta Gestão. 

O MUNICÍPIO não dispõe de corpo técnico especializado na 

execução de ações de modernização administrativa; 

• 
As diversas legislações que abordam a vida administrativa 

pública, com pertinência aos assuntos administrativos, os 

quais, pela ausência de pessoal técnico especializado, bem 

como pela ineficiência da estrutura administrativa local, 

carecem do necessário assessoramento de empresa especializada; 

JUSTIFICA-SE,  portanto, como imperiosa a presença efetiva de 

serviços de assessoramento para realizar o planejamento e a 

execução dos diversos serviços administrativos junto a 

Administração. 

Enfim, justificamos a contratação do objeto do presente termo, 

pela necessidade de implantarmos tais ações acima citadas. 

410 	 RAZÕES DA ESCOLHA 

A escolha recaiu na empresa CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA 

INFORMAÇÃO LTDA em consequência na notória especialização do 

seu quadro de profissionais no desempenho de suas atividades 

junto a outros Municípios, conforme documentação comprobatória 

apresentada juntamente com a documentação de habilitação, além 

da sua disponibilidade e conhecimento dos problemas existentes 

no âmbito da Administração Municipal. 

Desta forma, nos termos do art. art. 25, inciso II, c/c o art. 

13, inciso I da Lei de n° 8.666/93 e suas alterações 

Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N, Bairro Colegial, CEP: 68.639-000 - Goianésia do Pará - PA 
email: eplpmgp@gmail.com  



GOIANÉSIA DO PARÁ - PA, 23 de julho de 2021. 

Mar 	Ander 
•residen 

C. e Souza 
e da CPL 

ESTADO DO PARÁ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ 

CNPJ: 83.211.433/0001-13 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

PREFETURA 

GOIANESIA 
DO PARÁ CurnANno 

posteriores, a licitação é inexigível. 

 

JUSTIFICATIVA DO PREÇO 

A aceitação da proposta, foi decorrente de' uma pesquisa de 

preços realizadas no mercado, bem como, a análise em valores 

de contratos firmados com outros municípios, apresentados na 

documentação da empresa, o que nos permite inferir que os 

preços se encontram compatível com a realidade mercadológica. 

Face ao exposto, a contratação pretendida deve ser 

realizada com CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

LTDA, no valor de R$ 1990,00 (Um mil novecentos e noventa 

reais) mensal, levando-se em consideração a menor proposta 

ofertada, conforme documentos acostados aos autos deste 

processo. 

Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N, Bairro Colegial, CEP: 68.639-000 - Goianésia do Pará - PA 
email: cplpmgp@gmail.com  



ESTADO DO PARÁ 

PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANÉSIA DO PARÁ 
CNPJ: 83.211.433/0001-13 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

,901ANESIA, 
()PARÁ' 

(N. 	1 
V  

JUNTADA DE PROPOSTA COMERCIAL 

Junto aos autos do Processo Licitatório N° 6/2021-008- 

PMGP, na modalidade INEXIGIBILIDADE, a Proposta de Preço 

apresentada para o presente certame. 

GOIANÉSIA DO PARÁ - PA, 22 de julho de 2021. 

Mar io dersor' . e Souza 
resident da CPL 

Rua Pedro Soares de Oliveira, S/N, Bairro Colegial, CEP: 68.639-000 - Goianésia do Pará - PA 
email: cplpmgp@gmall.com  



PROPOSTA 
A 
Prefeitura Municipal de Goianésia 

Objeto: Contratação de empresa especializada para prestação de serviços técnicos 

profissionais de assessoria e consultoria pública, de natureza singular, incluindo: 

Diagnóstico e levantamento dos problemas atuais em relação à Transparência Pública, 

Escolha de servidores responsáveis em cada setor. Capacitação dos servidores escolhidos. 

Assessoria completa para coleta. revisão e publicação de material exigido por lei. Relatórios 

quinzenais de acompanhamento e Implantação de toda tecnologia necessária para 

publicação constante das informações obrigatórias, para atender a Lei de Acesso à 

Informação (Lei 12.527/2011) e a Lei da Transparência (LC 131/2009), conforme exigências 

dos Tribunais de Contas, Ministério Público e outros. 

Item Descrição Und. Quant. V. Unit.R$ V. Total R$ 

01 Serviços 	de 	Assessoria 

Técnica Especializada em 

Transparência Pública. 

Mês 06 1990,00 11 940.00 

• Empresa Proponente: CR2 Consultoria em Tecnologia da Informação Ltda. 

• CNPJ: 23.792.525/0001-02. 

• Endereço: Avenida Senador Lemos, 791, Sala 1603. Bairro: Umarizal. Cidade, Belém. 

Estado: Pará. CEP: 66050-000. 

• Dados Bancários: Banco Rau (341) /AG 1135 / CC 37583-8. 

• Representante Legal: Ricardo Fernandes da Fonseca Júnior 

• RG' 3841832 SSP/PA 

• CPF• 931.790.492-CO 

• Endereço: Rua Coruja Dourada, 670. Bairro: Campeche. Cidade: Florianópolis. Estado: 

Santa Catarina. CEP: 88066-035. 

• Validade da proposta: 60 (sessenta) dias. 

• Garantia dos serviços: Enquanto durar o contrato. 

Belém-PA, 30 de junho de 2021. 

Ricardo Fernandes da Fonseca Júnior 

CR2 TRANSPARÊNCIA PÚBLICA 
I Av Senador Lemos, 791, Sala 210. Edifício Síntese Plaza - Umarizal Belém Pará 

CEP: 66050-000 - Fone/WhatsApp: (91) 99365-0261 / 98449-5151798422-1480 

E-mail: contawacr2.co 	Site: ht,t_pillçr2.coi 1 CNPJ: 23.792.525/0001-02 

ri 	• 
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RESUMO DE PROPOSTAS VENCEDORAS - menor valor 
	

Pag 
	

1 

Governo Municipal de Goianesia do Pará 	Contrataçào direta Inexigibilidade n° 6/2021-008-PMGP 

Proponente 

Seq Descrição 	 Unidade Marca Quant. 	VI. unitário 	 VI. total Situação 

CR2 CONSULTORIA EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 

- DOTAÇÃO . 2.009 - 3.3.90.40.00 - 3.3.90.40.94 

00001 SERVIÇOS DE ASSESSORIA TECNICA 	 MÊS 
ESPECIALIZADA EM TRANSPARENCIA PUBLICA 

6.0000 	1 990.00 	11 940.00 Vencedor 

Total da dotação : 11.940,00 

Total do proponente 11.940,00 

Total geral 11.940.00 

• 
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