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PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2015 
 

MENOR PREÇO GLOBAL  
 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAIBA, por sua Comissão Permanente de 
Licitação – CPL, constituída pelos Atos da Mesa Diretora nº 052/2015 e 053/2015, publicados no 
Diário do Poder Legislativo de 10 de fevereiro de 2015, torna público para conhecimento dos 
interessados que realizará Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, tipo “MENOR 
PREÇO GLOBAL”, para contratação de empresa especializada na implantação do Portal de 
Compras desta Casa Legislativa prevista no Anexo I – Termo de Referência deste Edital, 
conforme o Processo Administrativo nº 1410/2015, que será regido pela Lei Federal nº 
10.520/2002, Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), Decreto Federal nº 7.892/2013 
alterado pelo Decreto Federal nº 8.250/2014, Resoluções nº 1.219/2007 e nº 1.412/2009 e, 
subsidiariamente, pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, pela Lei nº 123/2006 e demais 
legislações pátrias em vigor, consoantes as condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos, 
visando o atendimento das necessidades desta Casa Legislativa. 
 
O recebimento dos Envelopes de Documentação e Propostas de Preços ocorrerá no dia 
07/10/2015 às 09:00 horas, na Assembleia Legislativa da Paraíba, na Sala de Reuniões da  
Comissão Permanente de Licitação, localizada à Rua Duque de Caxias, nº 560 – anexo IV - 1º 
andar (entrada pela Galeria Caxias), Centro, João Pessoa/PB, telefone 3214-4583.   
 
1 – DO OBJETO 
 
1.1 - O objeto da presente Licitação é a seleção da Proposta mais vantajosa para a Administração 
Pública, visando a contratação de empresa especializada na implantação do Portal de Compras 
desta Casa Legislativa, com entrega total de códigos-fonte e documentação para promoção de 
pregões eletrônicos e presenciais, incluindo: customização, parametrização, instalação, suporte 
técnico, manutenção e treinamento, pelo período de 12 (doze) meses, mediante as condições 
estabelecidas neste edital e seus anexos. 
 
2 – DO VALOR ESTIMADO 
 
2.1 – O Valor Global Máximo Estimado da contratação é de R$ 144.000,00 (Cento e quarenta e 
quatro mil Reais); 
 
2.2 – Os lances propostos inicialmente (propostas iniciais) que não estiverem em conformidade 
com o art. 4º, inciso VIII da Lei Federal Nº. 10.520/2002 e/ou não estiverem em conformidade com 
o Art. 48, inciso II da Lei 8.666/93, serão automaticamente desclassificados (critério de julgamento 
propostas iniciais). 

3 – DOS ANEXOS 
 
Integram o presente edital: Termo de Referência (anexo I), Modelo de Proposta de Preços (anexo 
II), Modelo de Declaração dos requisitos de habilitação (anexo III), Declaração de Superveniência 
(anexo IV), Modelo de Declaração de Menores (anexo V), Modelo de Declaração Independente de 
Proposta (anexo VI) e Minuta do Termo de Contrato (anexo VII). 

4 – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
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As despesas decorrentes desta licitação serão custeadas com Recursos Orçamentários da 
Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, na classificação funcional programática 
01101.01122.5046.4216, no elemento de despesa 33903900.100. 
 
5 – DA PUBLICIDADE 
 
O aviso deste Pregão será publicado no Diário Oficial do Estado, em Jornal de Grande Circulação 
e na internet, no endereço (www.al.pb.gov.br). 
 
6 – DAS IMPUGNAÇÕES AO EDITAL 
 
6.1. – Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório deste Pregão, sob 
pena de decadência do direito de impugnação. 
 
6.2. – As impugnações e/ou os pedidos de esclarecimentos deverão ser encaminhados à 
Comissão Permanente de Licitação da Assembleia Legislativa da Paraíba, de 2ª a 5ª feira, no 
horário das 08:00 das 12:00 e das 14 às 17:00 e na sexta-feira  das 8:00 às 12:00 horas. 
 
6.3. – Decairá do direito de impugnar os termos deste Pregão o proponente que o tendo aceito 
sem objeção, venha, após o período contido no subitem 6.1 deste Edital,  a apresentar falhas ou 
irregularidades que o viciem. 
 
7 – DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 
 
7.1– Poderão participar da presente licitação as empresas que atenderem por completo as 
exigências deste Edital e seus Anexos; 
 
7.2 – Não será permitida a participação de empresas em consórcio, ou que estejam declaradas 
inidôneas ou punidas com suspensão do direito de licitar ou contratar com as Administrações 
Públicas, Diretas ou Indiretas, Federais, Estaduais ou Municipais, cujo ato tenha sido publicado em 
órgão de Imprensa Oficial ou que tenha tido falência decretada, em concurso de credores, em 
dissolução ou em liquidação. 
 
8 – DA REPRESENTAÇÃO, DO CREDENCIAMENTO E DA DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
8.1. – No local, data e hora indicadas no preâmbulo deste edital e na presença do Pregoeiro, será 
realizado o credenciamento do interessado ou de seu representante legal. Para tanto, 
obrigatoriamente, será necessária a apresentação dos seguintes documentos: 
 
a) Tratando-se de sociedade comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor com 
todas as suas alterações ou ato constitutivo consolidado, devidamente registrado. No caso de 
sociedades por ações, tais documentos deverão ser acompanhados da Ata de Eleição de seus 
Administradores; 
b) Tratando-se de sociedades civis, ato constitutivo com todas as suas alterações e sua inscrição, 
acompanhada de prova da diretoria em exercício; 
c) Tratando-se de empresa ou sociedade estrangeiras decreto de autorização e ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir; 
d) Tratando-se de empresa individual, o registro comercial; 
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e) Procuração particular ou carta de credenciamento, com firma reconhecida em cartório, 
estabelecendo poderes para representar o licitante, expressamente quanto à formulação de 
propostas e à prática de todos os demais atos inerentes a pregões, acompanhado, conforme o 
caso, de um dos documentos citados nas alíneas “a” a “d” acima, para fins de confirmação de 
poderes para subscrevê-la, ou ainda cópia de traslado de procuração por instrumento público, na 
hipótese de representação por meio de prepostos; 
f) Declaração, em papel timbrado ou no modelo do anexo III, com o carimbo da empresa e firmada 
por representante legal desta, de que cumpre plenamente os requisitos da habilitação, conforme 
prevê o art. 4º, VII da Lei nº 10.520/2002; 
 
8.2. – O representante de licitante presente à sessão deverá entregar ao Pregoeiro os documentos 
de credenciamento juntamente com a respectiva cédula de identidade ou equivalente e a 
Declaração constante na alínea “f” do subitem 8.1 acima, em separado dos envelopes “Proposta 
Comercial” e “Documentação de Habilitação”; 
 
8.3. – Os documentos necessários ao credenciamento, os quais farão parte do processo licitatório, 
poderão ser apresentados em original ou cópia, neste caso, devidamente autenticados por cartório 
competente ou por membro da Comissão de Licitação desta Casa Legislativa, ou publicado em 
órgão da Imprensa Oficial, observados sempre os respectivos prazos de validade; 
 
8.4. – A cada licitante que participar do certame será permitido somente um representante para se 
manifestar em nome do representado, desde que autorizado por documento de habilitação legal, 
vedada a participação de qualquer interessado representando mais de um licitante; 
 
8.5. – A não apresentação ou incorreção de qualquer documento de credenciamento, bem assim o 
não comparecimento do interessado ou de seu representante legal à sessão, inviabilizará a 
participação do(s) interessado(s) no certame. 
 
9 – DA PROPOSTA COMERCIAL 
 
9.1. – A “Proposta Comercial” deverá ser apresentada em envelope lacrado e opaco, tendo em sua 
parte externa os seguintes dizeres: 
 
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 
À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA ESTADO DA PARAÍBA 
CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/O PREGOEIRO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2015 
DATA/HORA: 07/10/2015 ÀS 09:00 HORAS 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE, ENDEREÇO E CNPJ (CASO O ENVELOPE NÃO SEJA 
PERSONALIZADO - TIMBRADO). 
 
9.2. – Deverá, necessariamente, atender aos seguintes requisitos: 

 
9.2.1. – Ser datilografada ou impressa através de editoração eletrônica de texto em papel timbrado, 
escrita em português, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo razão social, CNPJ, 
telefone, fax, e-mail (se houver) e endereço do licitante. 
 
9.2.2. – Estar datada e assinada, bem como rubricada nas demais folhas, pelo representante legal 
da empresa. 
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9.2.3. - Conter as especificações claras e detalhadas do objeto licitado (conforme disposto no 
Termo de Referência, Anexo I do Edital), não sendo aceitas opções para o objeto desta licitação. 
 
9.2.4. – Conter prazo de validade da proposta, que será de 60 (sessenta) dias corridos, a contar do 
seu recebimento. 
 
9.2.5 – Conter, discriminados na moeda nacional vigente em algarismos e por extenso, o preço 
total da proposta, devendo prevalecer, no caso de dissenso, o por extenso sobre o numérico; o 
qual deverá estar em conformidade com os praticados no mercado, sem quaisquer acréscimos em 
virtude de expectativa inflacionária ou de custo financeiro, bem como compreendendo todas as 
despesas incidentes sobre o material, tais como impostos, seguros, taxas, etc., e deduzidos os 
descontos eventualmente concedidos. 
 
9.2.6 – Conter a vigência do contrato, que será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do 
Termo de Contrato, podendo ser prorrogado conforme legislação em vigor. 
 
9.2.7 – Preencher integralmente a Proposta de Preços, sob pena de desclassificação da Proposta, 
caso a mesma não esteja de acordo com o modelo constante no Anexo II deste edital. 
 
9.3. – A apresentação da Proposta implicará plena aceitação por parte da licitante, das condições 
estabelecidas neste edital. 
 
10 – DA HABILITAÇÃO 
 
10.1. – A documentação relativa à Habilitação deverá ser apresentada em envelope lacrado, 
tendo em sua parte externa os seguintes dizeres: 
 
ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
À ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA ESTADO DA PARAÍBA 
CPL – COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/O PREGOEIRO 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2015  
DATA/HORA: 07/10/2015 ÀS 09:00 HORAS 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE, ENDEREÇO E CNPJ (CASO O ENVELOPE NÃO SEJA 
PERSONALIZADO - TIMBRADO). 
 
E constará, necessária e exclusivamente, pelo seu original ou cópia autenticada, dos seguintes 
documentos: 

 
10.1.1 – Quanto à regularidade jurídica: 
 
a) Tratando-se de sociedade comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor com 
todas as suas alterações ou ato constitutivo consolidado, devidamente registrado. No caso de 
sociedades por ações, tais documentos deverão ser acompanhados da Ata de Eleição de seus 
Administradores; 
b) Tratando-se de sociedades civis, ato constitutivo com todas as suas alterações e sua inscrição, 
acompanhada de prova da diretoria em exercício; 
c) Tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira decreto de autorização e ato de registro ou 
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o 
exigir; 
d) Tratando-se de empresa individual, o registro comercial; 
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10.1.2 – Quanto à regularidade fiscal: 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda (CNPJ). 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, relativa ao domicílio 
ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual. 
c) Prova de regularidade fiscal com a Fazenda Nacional mediante a apresentação de Certidão 
Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União (CND) ou 
Certidão Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à 
Dívida Ativa da União (CPEND) - (certidão expedida conjuntamente pela RFB e pela 
PGFN,referente a todos os créditos tributários federais e à Dívida Ativa da União (DAU), inclusive 
os créditos tributários relativos às contribuições sociais previstas nas alíneas "a", "b" e "c" do 
parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212/1991 , às contribuições instituídas a título de 
substituição, e às contribuições devidas, por lei, a terceiros, inclusive inscritas em DAU). 
d) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) – Certificado 
de Regularidade para com o FGTS, expedido pela Caixa Econômica Federal. 
e) Prova de regularidade com a Fazenda Estadual (Certidão de Tributos Estaduais) emitido pelo 
órgão competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa do proponente, na forma da Lei. 
f) Prova de regularidade com a Fazenda Municipal (ISS), emitida pelo órgão competente, da 
localidade de domicílio ou sede da empresa proponente, na forma da Lei. 
g) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 
apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 
 
10.1.3 – Quanto à qualificação econômico-financeira: 
 
a) Balanço Patrimonial, devidamente registrado na junta comercial competente, acompanhado das 
demonstrações contábeis do último exercício financeiro (inclusive o índice de solvência geral) já 
exigíveis, e apresentados na forma da lei, incluídos os Termos de Abertura e de Encerramento, 
vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios. São considerados aceitos na 
forma da lei, o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Contábeis que sejam apresentados com 
assinatura do técnico responsável, devidamente inscrito no Conselho Regional de Contabilidade, e 
pelo empresário. 
b) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da licitante, cujo 
prazo de validade deverá estar em vigor na data da entrega da proposta, 60 (sessenta) dias; 
 
10.1.4 – Quanto à qualificação técnica: 

 
a) Atestado de Capacidade Técnica, emitido por entidade integrante de Administração Pública 
Estadual e/ou Federal de que a proponente já prestou serviços semelhantes e compatíveis ao 
objeto licitado, em papel timbrado do mesmo, com firma reconhecida do seu representante legal 
constando: 
a1) Identificação da empresa, incluindo endereço, telefone e CNPJ; 
a2) I Os atestados deverão ainda conter o local e a data da sua emissão, bem como a identificação 
do responsável pela assinatura e seu cargo. 
a3) Cópia do contrato da licitante com a empresa cliente que ampare o atestado de capacidade 
técnica. 
a4) Todos os atestados deverão ser entregues na versão original ou em cópia autenticado em 
cartório. 
b) Declaração reconhecendo e concordando que todos os software(s), inclusive os códigos 
fontes, decorrentes da execução do objeto, bem como os fornecidos, passam a ser e constituem 
propriedade do Assembleia Legislativa da Paraíba, protegidos por legislação internacional e 
nacional. 
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10.1.5 – E, ainda: 
 
a) Declaração, em papel timbrado, com carimbo da empresa e firmado por representante legal 
desta, de que não emprega menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de 
que não emprega menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a 
partir de 14 anos, conforme modelo V; 
b)  Declaração de Superveniência de fato impeditivo à contratação com a Administração Pública, 
em papel timbrado, com carimbo da empresa e firmada por representante legal desta, conforme 
modelo constante no anexo IV; 
c)  Declaração de Elaboração Independente de Proposta, em papel timbrado, com carimbo da 
empresa e assinada por representante legal desta, conforme modelo constante no anexo VI. 
 
10.2. – Os documentos de que tratam os subitens anteriores deverão ser apresentados em cópias 
autenticadas, ou copias e originais que serão autenticados pelo Pregoeiro na sessão de 
recebimento das propostas. 
 
10.3. - Conforme previsto nos arts. 42 e 43 da LC n° 123/06 (Estatuto Nacional da Microempresa e 
da Empresa de Pequeno Porte), a comprovação de regularidade fiscal das Microempresas e 
Empresas de Pequeno Porte somente será exigida para efeito de assinatura do contrato, devendo 
apresentar toda a documentação exigida para efeito desta comprovação, mesmo que apresente 
alguma restrição. Havendo alguma restrição referente à comprovação referida, será assegurado o 
prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente 
for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração 
Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão 
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa. A não regularização 
da documentação, no prazo previsto, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo 
das sanções previstas no art. 81 da Lei n

o
 8.666/93 e nas demais leis referentes à matéria, sendo 

facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a 
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.  
 
10.4 - Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em nome do licitante, 
com o número do CNPJ e, preferencialmente, com endereço respectivo, devendo ser observado o 
seguinte: 
 
a) Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da 
matriz, ou; 
b) Se o licitante for uma filial, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ da filial, 
exceto quanto à Certidão Negativa de Débito junto ao INSS, por constar no próprio documento que 
é válido para matriz e filiais, bem assim quanto ao Certificado de Regularidade do FGTS, quando o 
licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado, devendo, desta forma, apresentar o 
documento comprobatório de autorização para a centralização, ou; 
c) Se o licitante for a matriz e o fornecedor do bem ou prestadora dos serviços for a filial, os 
documentos deverão ser apresentados com o número de CNPJ da matriz e da filial, 
simultaneamente; 
d) Serão dispensados da apresentação de documentos com o número do CNPJ da filial aqueles 
documentos que, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da matriz. 
 
11 – DO PROCEDIMENTO 
 
11.1. – No dia, hora e local designado no preâmbulo neste instrumento, será aberta a sessão, 
quando os interessados ou seus representantes legais, entregarão ao Pregoeiro os documentos de 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L8666cons.htm#art81
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credenciamento juntamente com a cédula de identidade ou equivalente, os envelopes “Proposta 
Comercial” e “Habilitação” e a Declaração constantes no subitem 8.1 alínea “f” em separado (fora 
dos envelopes). 
 
11.1.1. – Depois da hora marcada, nenhum documento ou proposta será recebido pelo Pregoeiro, 
pelo que se recomenda a todos os interessados em participar da licitação que estejam no local 
designado 15 (quinze) minutos antes do horário previsto para o recebimento dos envelopes. 

 
11.2. – Proceder-se-á à análise dos documentos pertinentes e consequente credenciamento dos 
interessados, se for o caso. 

 
11.3. – O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e 
verificará a conformidade das mesmas com os requisitos estabelecidos no instrumento 
convocatório. 

 
11.3.1. – A(s) proposta(s) que não atender(em) aos requisitos será(ão) desclassificada(s). Estarão 
classificadas todas as propostas que atendam as especificações do edital; e, aptas a participar da 
fase de lances verbais apenas as propostas selecionadas, isto é, as qualificadas para dar lances. 
 
11.3.2. – A proposta de valor mais baixo e as propostas de preços até 10% (dez por cento) 
superiores àquela estarão qualificadas para dar lances, isto é, poderão fazer novos lances verbais 
e sucessivos, até a proclamação do vencedor. 

 
11.3.3. – Não havendo pelo menos 3 (três) propostas nas condições definidas no subitem anterior, 
os autores das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecerão novos lances verbais e 
sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos, nos termos do art. 4º, IX da Lei nº 
10.520/2002. 
 
11.3.4. – Havendo empate(s) na condição prevista no subitem 11.3.3 que ultrapasse(m) o 
quantitativo máximo de 3 (três) propostas, todas estas propostas serão selecionadas / qualificadas 
para a fase de lances. 
 
11.3.5. - Conforme previsão do art. 44 da LC n° 123/06 (Estatuto Nacional da Microempresa e da 
Empresa de Pequeno Porte), será segurada, como critério de desempate, preferência de 
contratação para as Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Entende-se por empate 
aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas Microempresas e Empresas de 
Pequeno Porte sejam até 5% (cinco por cento) superior ao melhor preço. Ocorrendo o empate, 
proceder-se-á na forma descrita no art. 45 da LC n° 123/06, que dispõe que ocorrendo o empate, a 
microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de 
preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu 
favor o objeto licitado; não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno 
porte, na forma antes descrita, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem 
na hipótese acima (propostas apresentadas pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte 
que sejam até 5% superior ao melhor preço), na ordem classificatória, para o exercício do mesmo 
direito; no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontrem neste intervalo, será realizado sorteio entre elas para que se 
identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. Na hipótese da não-contratação 
nos termos previstos, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente 
vencedora do certame. O disposto no art. 45 somente se aplicará quando a melhor oferta inicial 
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte. No caso de pregão, a 
microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para 
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apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, 
sob pena de preclusão. 

 
11.4. – Em seguida, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos proponentes 
qualificados para tanto, que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e 
decrescentes. 
 
11.5 – Ao Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados / qualificados para lances, 
de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de 
maior preço e os demais, em ordem decrescente de valor. 
 
11.5.1. – Na hipótese de duas ou mais propostas classificadas / qualificadas para lances que 
apresentarem preços iguais, o Pregoeiro decidirá, na ocasião, mediante sorteio, a sequência de 
realização dos lances. 

 
11.5.2. – A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra ao 
licitante, na ordem decrescente dos preços. 

 
11.5.3. – Cada lance deverá importar numa redução mínima do valor de R$ 100,00 (cem reais), 
relativamente ao menor preço total do objeto já ofertado. 

 
11.5.4. – Dos lances ofertados não caberá retratação. 

 
11.6. – A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro implicará a 
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço por ele 
apresentado, para efeito de ordenação das propostas. 
 
11.7. – Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a proposta escrita 
de menor preço e o valor estimado para a contratação. 
 
11.8. – O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo Pregoeiro, os 
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 
 
11.9. – Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o Pregoeiro examinará 
a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor, decidindo motivadamente a respeito. 
 
11.10. – Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a 
documentação do licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições 
habilitatórias. 
 
11.11. – Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante será declarado 
vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 
 
11.12. – Se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta 
subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente, na ordem 
de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao edital, 
sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame. 
 
11.13. – Nas situações previstas nos subitens 11.7, 11.9 e 11.12, o Pregoeiro poderá negociar 
diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor. 
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11.14. – O Pregoeiro manterá em seu poder os envelopes “Documentação de Habilitação” dos 
demais licitantes. 
 
11.14.1. – Após a retirada da nota de empenho ou assinatura do Termo de Contrato, o(s) 
licitante(s) poderá (ão) retirar os envelopes referidos no subitem anterior, no prazo de 30 (trinta) 
dias, sob pena de inutilização dos mesmos. 

 
11.15. – Lavrar-se-á ata circunstanciada da Sessão Pública, que será assinada pelo Pregoeiro, por 
todos os licitantes presentes e, facultativamente, pelos membros da equipe de apoio. 
 
12 – DOS RECURSOS 
 
12.1. - Não serão conhecidas as impugnações e os recursos apresentados fora do prazo legal e/ou 
subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo para 
responder pelo proponente. 
 
12.2. - Ao final da sessão, o proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá 
fazê-lo, registrando-se em ata a síntese das suas razões, podendo juntar memoriais no prazo de 3 
(três) dias, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para apresentar contrarrazões em 
igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos. 
 
12.2.1. – A falta da manifestação da intenção de recorrer tratada no subitem anterior, importará a 
decadência do direito de recurso. 
 
12.3. - Não será concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou 
quando não justificada a intenção de interpor o recurso pelo proponente. 
 
12.4. - Os recursos contra decisões do Pregoeiro não terão efeito suspensivo. 
 
12.5. - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
12.6. - Os recursos deverão ser endereçados ao Pregoeiro.  
 
12.7. - O prazo de impugnação do edital será de até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para 
o recebimento das propostas. 
 
13 – DA ACEITABILIDADE, DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E DA ADJUDICAÇÃO 
 
13.1. – Esta licitação submete-se ao tipo Menor Preço Global, sendo processada e julgada em 
estrita observância ao disposto no inciso X do art. 4º, da Lei n.º 10.520/2002. 
 
13.2. – Será considerada mais vantajosa para a Administração e, consequentemente, classificada 
em primeiro lugar, a proposta que, satisfazendo a todas as exigências e condições estabelecidas 
neste edital, apresente o menor preço e que o mesmo encontre-se igual, inferior ou na margem 
aceitável do preço de referência. 
 
13.3. – Na hipótese de não haver lances e verificada absoluta igualdade de preços entre duas ou 
mais propostas classificadas em 1º (primeiro) lugar, o Pregoeiro procederá ao desempate, 
mediante sorteio, na forma do disposto no § 2º do art. 45 da Lei n.º 8.666/93. 
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13.4. – A adjudicação do objeto licitado deverá ser feita à empresa classificada em primeiro lugar. 
 
14 – DO CONTRATO 
 
14.1. – Homologado o resultado desta Licitação, a Assembleia Legislativa da Paraíba convocará 
imediatamente a empresa vencedora para a assinatura do Termo Contratual, no prazo máximo de 
03 (três) dias úteis, a contar da data da comunicação, sob pena de decair o direito à contratação, 
sem prejuízo de outras sanções cabíveis; 
 
14.1.1. – O prazo para a assinatura do Termo Contratual poderá ser prorrogado uma vez, desde 
que requerido por escrito, no transcurso do lapso temporal de que trata o subitem anterior, e em 
face de justificativa aceita pela Administração. 

 
14.2. – A recusa injustificada da(s) empresa(s) em assinar o Instrumento Contratual dentro do 
prazo estabelecido pela Assembleia Legislativa da Paraíba, caracteriza o descumprimento total da 
obrigação assumida, sujeitando-a(s) às penalidades legalmente estabelecidas. 

 
14.3. – Na hipótese do item anterior, a Assembleia Legislativa da Paraíba poderá convocar os 
licitantes remanescentes, observada a ordem de classificação, para assinatura do contrato e, 
assim, sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis. 

 
14.4. – A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a contar da assinatura do termo de 
contrato, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos conforme legislação em 
vigor. 
 
15 – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
15.1. – Os serviços objeto desta contratação deverão ser executados conforme dispõe o Termo de 
Referência, anexo I deste Edital. 
 
15.2. – A empresa vencedora deverá apresentar à Assembleia Legislativa da Paraíba, o sistema 
operacional, compatível ao Termo de Referência, em um prazo máximo de até 05 (cinco) dias 
contados da assinatura do instrumento contratual para a sua devida homologação. O não 
cumprimento deste dispositivo ensejará ao contratado as aplicações previstas nos itens 21 e 22, 
deste instrumento de convocação.  
 
15.3. – Fica estabelecido o prazo máximo de 15 (quinze) dias contados da assinatura do 
instrumento contratual para o início das atividades do Portal de Compras, objeto deste certame.  
 
16 – DO RECEBIMENTO 
 
16.1. - O objeto desta licitação será recebido pela Secretaria de Administração e Recursos 
Humanos da Assembleia Legislativa da Paraíba, conforme solicitação e a devida prestação dos 
serviços, a qual será responsável pelos atestos das respectivas notas fiscais/faturas. 
 
16.2. - O recebimento provisório ou definitivo não excluirá o vencedor do certame da 
responsabilidade quanto à ética profissional pela perfeita execução do objeto, observando-se o 
disposto no art. 69 da Lei nº 8.666/93. 
 
17 – DA FISCALIZAÇÃO 
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17.1. – A responsabilidade pela fiscalização da execução do contrato será a encargo da Secretaria 
de Administração e Recursos Humanos da Assembleia Legislativa da Paraíba. 
 
17.2. – Após a assinatura do termo contratual, deverão ser fornecidos aos respectivos titulares, 
responsáveis pela fiscalização, todos os elementos necessários ao cumprimento de sua obrigação, 
e quando tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou inadimplência por parte da 
contratada, deverão de imediato comunicar por escrito à Secretaria de Administração e Recursos 
Humanos da Assembleia Legislativa da Paraíba, que tomará as providências para que se aplique 
as sanções previstas na lei, neste edital e no contrato, sob pena de responsabilidade solidária 
pelos danos causados por sua omissão. 
 
18 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
18.1. – São as constantes do Termo de Referência (anexo I), bem como as decorrentes das 
características técnicas do objeto deste edital. 
 
18.2. – Demais obrigações contidas neste Edital e no respectivo Termo de Contrato. 
 
19 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 
 
19.1. – Acompanhar, fiscalizar e avaliar o serviço objeto do Contrato. 
 
19.2. – Disponibilizar o acesso a todas as informações para permitir a realização dos serviços. 
 
19.3. - Efetuar o pagamento em observância à forma estipulada no item 20 abaixo. 
 
20 – DO PAGAMENTO 
 
20.1. – O pagamento dar-se-á mensalmente pela Secretaria de Finanças, através da apresentação 
da Nota fiscal/fatura devidamente atestada pela Secretaria de Administração e Recursos Humanos 
no prazo máximo de 30 (trinta) dias. 
 
21 – DA RESCISÃO CONTRATUAL 
 
21.1. - A inexecução total ou parcial caracterizada pelo atraso na execução do objeto licitado, 
poderá ser considerada como recusa e ensejar a rescisão contratual. 
 
21.2. - Aplicam-se, no que couber, ao presente contrato, as disposições dos artigos 77 a 80 da Lei 
8.666/93. 
 
22 – DAS PENALIDADES 
 
22.1. - À licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 
contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação inidônea, ensejar o retardamento da 
execução do seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 
comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, poderão ser 
aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos 
causados: 

 
1º Verificada uma das hipóteses do subitem anterior, a Assembleia Legislativa da Paraíba poderá 
cancelar o contrato e aplicar uma multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. 
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2º Na hipótese de se verificar atraso no cumprimento das obrigações referidas neste Pregão, o 
adjudicatário estará sujeito à multa de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, sobre o valor da 
parcela mensal em atraso, a partir do dia imediato ao vencimento do prazo estipulado na licitação, 
e se estenderá até o dia em que for atualizado. Ultrapassando 30(trinta) dias, será considerado 
como recusa e dará causa ao cancelamento do contrato e a consequente aplicação de multa de 
10% (dez por cento) sobre o valor total do mesmo. 

 
a) Havendo multa por atraso no cumprimento das obrigações, será descontado o valor 
correspondente à multa, na ocasião do pagamento da referida fatura. 
b) Em caso do cancelamento do contrato, a multa de 10% (dez por cento) será cobrada de forma 
judicial. 
 
22.3. - As multas descritas serão descontadas de pagamentos a serem efetuados, ou ainda, 
quando for o caso, cobradas administrativamente e, na impossibilidade, judicialmente. Não haverá 
a aplicabilidade de multas durante as prorrogações compensatórias expressamente concedidas 
pela Administração, em virtude de caso fortuito, força maior ou impedimento ocasionadas pela 
administração. 
 
22.4. – O licitante que ensejar o retardamento da execução da licitação, não mantiver a proposta, 
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa 
ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido 
de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até dois anos, enquanto perdurarem os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, e, se for o caso, descredenciado no CRC pelos órgãos 
competentes, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais 
cominações legais. 
 
22.5 – Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que assegure defesa 
prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao 
processo. 
 
23 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
23.1. – A Assembleia Legislativa da Paraíba poderá revogar a presente licitação, por interesse 
público, e deverá anulá-la por ilegalidade, "de ofício" ou mediante provocação de terceiros, sempre 
em despacho fundamentado. 
 
23.2. – A participação nesta licitação implica na aceitação plena e irrevogável das normas 
constantes do presente edital. 
 
23.3. - A(s) empresa(s) contratada(s) será (ão) responsável (is) pelos encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, conforme o art. 71 da Lei 
nº 8.666/93. 
 
23.4. - Fica assegurado à Assembleia Legislativa da Paraíba o direito de verificar a exatidão das 
informações prestadas pelas licitantes, antes e após a adjudicação; 
 
23.5. – As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação 
da disputa entre os proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a 
finalidade e a segurança da contratação. 
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23.7. - As decisões referentes a este processo licitatório poderão ser comunicadas aos 
proponentes por qualquer meio de comunicação que comprove o recebimento ou, ainda, mediante 
publicação no Diário Oficial do Estado. 
 
23.8.- Os casos omissos neste Pregão serão resolvidos pelo Pregoeiro, que se baseará nas 
disposições contidas na Lei n.º 10.520/2002, pelo Decreto n° 3.555/2000, alterado pelos Decretos 
nº 3.693/2000, 3.784/2001 e 3.931/2001, bem como pela Lei n° 8.666/93, subsidiariamente, e 
ainda pelas condições e exigências estabelecidas neste edital. 
 
23.9. – Maiores esclarecimentos serão fornecidos na Sala da Comissão de Licitação, situada à 
Rua Duque de Caxias, nº 560 – anexo IV - 1º andar (entrada pela Galeria Caxias) – Centro - João 
Pessoa/PB, de 2ª a 5ª feira, no horário das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 17:00 horas, e na 6ª 
feira no horário das 08:0 às 12:00 horas. 
 
 

João Pessoa, 23 de setembro de 2015. 
 

 
____________________________ 
RENATO CALDAS LINS JUNIOR 

Pregoeiro  
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2015 
 

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
Este Termo de Referência contém as especificações necessárias à compreensão do objeto a ser 
contratado pela Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, para contratação de empresa 
especializada na implantação do Portal de Compras, com entrega total de códigos-fonte e 
documentação para promoção de Pregões Eletrônicos e Presenciais, incluindo: customização, 
parametrização, instalação, suporte técnico, manutenção e treinamento. 

Contém a descrição detalhada do objeto a ser contratado, dos serviços a serem executados, a sua 
frequência e periodicidade, as características do pessoal, os materiais e equipamentos necessários 
à sua execução, os procedimentos a serem seguidos, as informações a serem prestadas e os 
controles a serem adotados e servirá de referência para a elaboração do Edital do processo 
licitatório a ser instaurado com essa finalidade. 

O Portal de Compras Eletrônicas deve prover, de forma transparente, todos os trâmites para a 
realização de certames efetuados por esta Casa Legislativa, provendo uma solução completa de 
compras governamentais, via WEB.  
 
O software deve funcionar em ambiente Web e contemplar as modalidades de licitação 
denominadas Pregão Eletrônico e Presencial, possuir módulos para publicação de editais, cadastro 
de materiais, serviços e fornecedores, dentre outros. 
 
O sistema deve desburocratizar os certames licitatórios, possibilitando a redução de custos, a 
lisura e a transparência nos seus procedimentos e deve ainda permitir a disseminação de 
informações gerenciais de acompanhamento e controle que subsidiem estrategicamente a tomada 
de decisão.  

1. DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS 
 

1.1. ANÁLISE GERENCIAL DO FLUXO DE PROCESSOS DA INSTITUIÇÃO: 
identificação das áreas envolvidas para planejamento das atividades, incluindo desenvolvimento de 
rotinas padronizadas e das capacitações; 

1.2. CAPACITAÇÃO DOS AGENTES ENVOLVIDOS: treinamento permanente dos 
agentes da contratante para função de pregoeiro público e dos responsáveis por qualquer uma das 
etapas ao longo do processo (equipe de apoio), com base na legislação vigente; 

1.3. VERIFICAÇÃO DOS DADOS CADASTRADOS: Análise periódica das informações 
na base de dados da ferramenta - Web, buscando possíveis inconsistências e indicando 
necessidades de correção (edição de editais e dos lotes e na publicação dos processos na 
internet); 

1.4. EMISSÃO DE RELATÓRIOS GERENCIAIS MENSAIS: Geração de relatórios 
personalizados: relatórios de disputas, relatório de economicidade, relatório de desempenho, 
dentre outros necessários; 

1.5. VISITAS TÉCNICAS DE ACOMPANHAMENTO E IDENTIFICAÇÃO DE 
NECESSIDADE DE NOVAS FUNCIONALIDADES: Disponibilização de um agente capacitado que 
realizará visitas semanais, treinando os usuários em novos módulos gerenciais (capacitação) e 
para coletar informações gerenciais que possibilitam o melhoramento do serviço contratado; 
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1.6. ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E TÉCNICA QUANTO AO GERENCIAMENTO 
DO PORTAL DE COMPRAS: Verificação dos procedimentos relativos à elaboração e 
processamento dos Processos Licitatórios no Portal de Compras, com identificação dos pontos 
passíveis de correção ou melhoria (auditorias periódicas) e suporte consultivo para dirimir 
possíveis dúvidas técnicas ou jurídicas. 

1.7. MANUTENÇÃO DA FERRAMENTA DE GESTÃO: Manutenção remota do 
ambiente Web, bem como processamento de novos módulos, que visam à adequação e um maior 
controle por parte da administração Pública; 

1.8. APOIO À UTILIZAÇÃO DO AMBIENTE DE GESTÃO: Serviço de Atendimento ao 
Cliente (SAC). 
OBS. Os serviços não poderão ser transferidos a terceiros por qualquer forma, nem mesmo 
parcialmente, nem será permitida a subcontratação, a contratada deverá fazer a entrega total dos 
códigos-fontes, bem como toda a documentação do sistema. 
 
2. DO PRAZO 
 
A prestação de serviços deverá ser por um período mínimo de 12 (doze) meses, sendo que todos 
os componentes do sistema deverão ser levantados, desenvolvidos e implantados em até 30 dias 
consecutivos, contados a partir da assinatura do contrato. Os meses subsequentes serão 
destinados a customizações, parametrizações, manutenções preventivas, corretivas, adaptativas e 
evolutivas e treinamentos. O contrato poderá ser prorrogado, por iguais e sucessivos períodos de 
acordo com a legislação vigente, a critério do Contratante. 
 
3. DOS LOCAIS ONDE SERÃO REALIZADOS OS SERVIÇOS 
 
Os serviços serão realizados em local a ser disponibilizado pela Contratada, com área física não 
inferior a 40m

2
, bem como na sede da Contratante, quando se fizerem necessários. 

 
4. DAS CARACTERÍSTICAS DO PORTAL DE COMPRAS (WEB) 
 
O Portal de Compras deve prover de forma transparente todos os trâmites para a realização de 
certames efetuados por esta Casa Legislativa, provendo uma solução completa de compras 
governamentais, via WEB.  
 
O software deve funcionar em ambiente Web e contemplar as modalidades de licitação 
denominadas Pregão Eletrônico e Presencial, possuir módulos para publicação de editais, cadastro 
de materiais, serviços e fornecedores, bem como os serviços de customização, personalização e 
permitir integração com sistemas afim da contratante. 
 
O portal deve atender a todas as exigências legais sobre o assunto: Lei Federal nº 10.520/2002, 
Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), Decreto Federal nº 7.892/2013 alterado pelo 
Decreto Federal nº 8.250/2014, Resoluções nº 1.219/2007 e nº 1.412/2009 e, subsidiariamente, 
pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, pela Lei nº 123/2006 e demais legislações pátrias 
em vigor. 
 
5. DA DOCUMENTAÇÃO DO SOFTWARE 
 
Elaboração da documentação técnica dos módulos do sistema. A documentação a ser entregue 
deverá, obrigatoriamente, estar correspondendo à última versão, testada e homologada. A mídia 
utilizada deverá ser o CD. Deverão ser entregues, também, 03 (três) cópias impressas de cada 
produto.  
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DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA: 
 
• Modelo de Entidades e Relacionamentos; 
• Documento de Visão; 
• Documento de Arquitetura; 
• Documento de Requisitos; 
• Casos de Uso. 
 
DOCUMENTAÇÃO USUÁRIO: 
 
• Manual de Configuração; 
• Manual de Instalação; 
• Manual do Usuário. 
 
6. DOS REQUISITOS DO SOFTWARE 
 
REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS: 
 

 Ser integrável aos sistemas utilizados pela Assembleia Legislativa da Paraíba; 

 A aplicação Web deverá ser acessada através do navegador (via Browser) Internet 
Explorer ou Fire Fox. Instalados em servidor Web IIS (Internet Information Service). Ficará a critério 
da Assembleia Legislativa da Paraíba definir se a Aplicação Web e o Servidor de Banco de Dados 
serão instalados em um mesmo equipamento ou não; 

 Ser desenvolvido no modelo de 03 (três) camadas; 

 Ser implementado para suportar base de dados SQL Server ou PostgreSQL (Pregão 
Eletrônico e Pregão Presencial); 

 Ser desenvolvido na linguagem de programação JAVA (Pregão Eletrônico); 

 Ser desenvolvido na linguagem de programação Visual Basic 6.0 ou Delphi (Pregão 
Presencial); 

 Implementar regras de segurança, acesso e utilização; 

 Possuir autenticação de usuários de modo a permitir acesso somente a pessoas 
autorizadas; 

 Possuir críticas consistentes de acordo com a sua finalidade em todos os campos;  

 Possibilitar que as consultas sejam visualizadas em tela com possibilidade de impressão; 

 Ter auditoria que deverá efetuar o registro de todas as transações realizadas no sistema 
(log) para fins de acompanhamento, através de consultas e relatórios para auditoria, pelos 
responsáveis (gerentes) definidos pela Assembleia Legislativa da Paraíba; 

 Possuir criptografia e controle de acesso em todo o fluxo; 
 

REQUISITOS FUNCIONAIS:  
  

• Ser acessado via internet e homologado para todos os navegadores populares: Firefox, 
Internet Explorer e Chrome; 

• Ser integrável aos sistemas utilizados pela Assembleia Legislativa da Paraíba; 
• Ser desenvolvido no modelo de 03 camadas; 
• Ser implementado para suportar base de dados Oracle, PostresSQL e MS SQL SERVER. 
• Implementar regras de segurança, acesso e utilização; 
• Possuir autenticação de usuários de modo a permitir acesso somente a pessoas 
autorizadas; 
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• Todos os componentes do software deverão ser instalados nas máquinas da Assembleia 
Legislativa da Paraíba ou onde esta determinar; 

• Ser multiusuário, multiempresa, acessado via web e compatível com as normas e padrões 
estabelecidos pela Assembleia Legislativa da Paraíba; 

• Possuir críticas consistentes de acordo com a sua finalidade em todos os campos;  
• Possibilitar que as consultas sejam visualizadas em tela com possibilidade de impressão;  
• Permitir consultas, relatórios e pesquisas com ordenações necessárias à sua utilização 

operacional, estatísticas e gerencial, definidas pela Assembleia Legislativa da Paraíba;  
• Importar e exportar dados através de layouts definidos e padronizados pela Assembleia 

Legislativa da Paraíba;  
• Ter auditoria que deverá efetuar o registro de todas as transações realizadas no sistema 

(log) para fins de acompanhamento, através de consultas e relatórios para auditoria, pelos 
responsáveis (gerentes) definidos pela Contratante; 

• Possuir criptografia e controle de acesso em todo o fluxo; 
 
REQUISITOS FUNCIONAIS – FUNCIONALIDADES GENÉRICAS: 

 
• Possuir menu de ajuda visível ao usuário e sensível ao contexto, quando possível, com 

vistas a minimizar as dúvidas existentes à sua operacionalização;  
• Ter fácil navegação, amigável, permitindo que os usuários cheguem à informação o mais 

rapidamente possível;  
• Permitir o estabelecimento de regras de negócio diferenciadas, de acordo com a natureza 

jurídica da entidade;  
• Ser parametrizável, permitindo a parametrização de prazos e valores para cada tipo de 

cotação eletrônica. Para efeito de contagem de prazos serão considerados os dias em que 
houver expediente no órgão conforme disposto no parágrafo único do artigo 110 da Lei Federal 
nº 8.666/93 e suas alterações;  

• Estar preparado para atender às demandas crescentes no Portal de Compras Eletrônicas; 
• A aplicação deve utilizar tecnologia que permite utilizar escalabilidade nos servidores, ou 

seja, a aplicação deve ser escalável;  
• Garantir o anonimato dos autores dos lances e dos lances propriamente ditos até o 

resultado final, mesmo após o recebimento dos lances pelo pregoeiro; 
• Deverá ser customizado permitindo que a apresentação de telas, formulários, mensagens, 

arquivos, relatórios e teclas de função sejam padronizadas. Estes elementos seguirão o padrão 
gráfico definido pela Assembleia Legislativa da Paraíba, seguindo as definições de cores, 
distribuição de espaços e parâmetros de diagramação previamente estabelecidos; 

• Utilizar os elementos institucionais definidos pela Assembleia Legislativa da Paraíba (cores, 
logos e brasões) na sua composição visual;  

• Ser disponibilizado totalmente em português, facilitando a interação com usuários e 
permitindo melhor aproveitamento das vantagens oferecidas pela solução. 

• Disponibilizar no portal a legislação seguida a fim de facilitar o acesso; 
• Disponibilizar no portal o nome do pregoeiro e da equipe de apoio responsável; 
• Permitir o cadastro prévio de Empresa e atualizações de dados cadastrais conforme 
legislação; 
• Registrar representantes legais para a entrega de proposta e a realização de lances;  
• Cadastrar as Licitações de cada órgão com carga de editais e anexos com opção para 

rascunho antes da disponibilização final para sua divulgação, ou seja, para que os usuários 
possam realizar eventuais correções nos editais e anexos;  

• Incluir oferta de compra disponibilizando-a para cotação, em prazo determinado pelo gestor 
do Portal de Compras Eletrônicas, aos interessados;  
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• Possibilitar a divulgação, a consulta e a pesquisa específica aos certames da Assembleia 
Legislativa da Paraíba durante todo o seu andamento, acompanhando-os desde sua instauração, 
com a possibilidade de geração de aviso através de mensagem eletrônica das atualizações dos 
instrumentos convocatórios já extraídos;  

• Extrair (download) editais e respectivos anexos (com termo de retirada, ou seja, a retirada 
dos Atos Convocatórios na Contratante também deverão ser controladas no Portal), ocorrências e 
outros materiais complementares;  

• Gerar automaticamente os avisos de licitação e ocorrências enviando-os à Imprensa 
Oficial, através de e-mail, para publicação no D.O. (Diário Oficial), no formato de lauda 
padrão a ser definido, simultâneo à disponibilização do Edital;  

• A solução deverá conter uma ferramenta de FAQ, que deverá permitir receber 
questionamentos de usuários em geral, inerente a dúvidas genéricas sobre a utilização do Portal e 
auxiliar as empresas interessadas em questionamentos específicos de cada certame licitatório 
direcionando-as para os referidos processos. Em caso de perguntas repetidas o servidor 
responsável deverá disponibilizá-lo numa área específica do Portal que possa ser acessada por 
todos em caso de dúvidas semelhantes;  

• Permitir a criação e administração de perguntas mais frequentes (FAQ’s) para cada 
certame e também para o Portal de Compras Eletrônicas como um todo;  

• Enviar mensagem eletrônica para Empresas, de acordo com a sua linha de fornecimento 
ou serviços informados ou também de certames que tenham escolhido livremente;  

• Enviar mensagem eletrônica para qualquer cidadão previamente cadastrado no sistema;  
• Permitir a divulgação e atualização da legislação referente à Gestão de Compras 

Eletrônicas para consulta;  
• Permitir o veto à participação de matriz, filial e associada no mesmo certame; 
• Permitir aos interessados o cadastramento de suas propostas com opção de realização de 

lances de oferta de bens e serviços a qual deverá conter o valor, a unidade de fornecimento ou 
unidade de serviço, a quantidade ofertada, a marca, quando for o caso, e a procedência (nacional 
ou estrangeira) com relação a cada item cotado;  

• Garantir a inviolabilidade dos valores cotados;  
• Atualizar automaticamente, a cada ocorrência, as informações de todas as cotações 

eletrônicas durante o andamento do certame;  
• Disponibilizar recurso de Fórum de discussão em tempo real (chat) com registro histórico, 

onde as Empresas poderão dialogar com os agentes responsáveis pelos diversos certames, 
objetivando esclarecer dúvidas;  

• Possibilitar a classificação, reclassificação e desclassificação de propostas;  
• Controlar o encerramento de lances, aviso ao licitante e bloqueio de propostas;  
• Possibilitar o cancelamento e/ou alteração de proposta antes da abertura e após mediante 

apresentação de lances;  
• Elaborar ata eletrônica, que consiste no registro automático de todas as etapas do 

processo de compra, incluindo as informações do chat, alimentadas pelo pregoeiro, presidente da 
comissão de licitação ou servidor responsável pela contratação;  

• Gerar documento de confirmação de fornecimento ou termo de contrato ao final da 
negociação, cujo modelo será fornecido pela Assembleia Legislativa da Paraíba; 

• Controlar a retirada dos atos convocatórios e demais documentos anexados através de 
preenchimento de Termo de Retirada;  

• Registrar ocorrências e mudanças na situação do certame;  
• Permitir a consulta e relatórios sobre dados e histórico de participação sobre empresas;  
• Contemplar as hipóteses de interrupção, suspensão, cancelamento e retomada da 

negociação de acordo com as regras de negócio;  
• Montar planilha de preços ofertados;  
• Controlar hora/período da publicação;  
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• Possibilitar que os fornecedores tenham visibilidade de todos os processos licitatórios de 
todas as unidades de compras;  

• Relatórios gerenciais, entre outros:  
• Estatísticas dos processos de negócios ocorridos;  
• Consultas gerenciais individuais e integradas aos diversos certames;  
• Possibilitar o acesso a dados de forma individual, por grupo e por área de 
responsabilidade;  
• Acompanhamento dos preços licitados. 
• Relatório de Economicidade; 

 
REQUISITOS FUNCIONAIS – FUNCIONALIDADES PUBLICAÇÃO E EDITAIS: 

 
• Acesso à comunidade de fornecedores para visualização dos editais, adendos, 

homologações e permissão para download;  
• Registro dos editais retirados. 
 

REQUISITOS FUNCIONAIS – FUNCIONALIDADES CADASTRO DE MATERIAIS E SERVIÇOS: 
 

• Deve permitir o cadastro de grupos e classes de produtos e serviços;  
• Deve permitir o cadastro de item de material ou serviço com as seguintes opções: código 

do item que deve ser gerado automaticamente, especificação completa do item e unidade de 
medida. Permitindo o relacionamento do mesmo com o produto, classe e grupo;  

• Deve emitir o catálogo de materiais e serviços cadastrados no sistema;  
• Deve possibilitar a inclusão de quantas imagens forem necessários, no formato GIF ou 
JPEG. 

 
REQUISITOS FUNCIONAIS – FUNCIONALIDADES CADASTRO DE FORNECEDORES: 

 
• Permitir ao fornecedor solicitar e alterar o seu cadastro via internet, ele deve encaminhar os 

documentos para aprovação de seu cadastro; 
• Permitir o cadastro de fornecedores contendo diretores, representantes, conta-corrente, 

grupos e classes que atende, data de vencimento de certidões, número de certificado cadastral e 
renovação do certificado cadastral; 

• Permitir a Impressão de:  
• Certificado cadastral pelo fornecedor pela web em formato PDF e controle e acesso ao 
mesmo;  
• Relação do cadastro resumido – selecionados por grupo/classe de materiais e serviço;  
• Relação do cadastro detalhado – selecionados por grupo/classe de materiais e serviço;  
• Relação de cadastro resumido-selecionados por fornecedores com CRC (Certificado de 

Registro Cadastral) vencidos ou ativos e a vencer num determinado período;  
• Impressão de etiquetas de mala direta;  
• Permitir a consulta da relação de documentos necessários para cadastramento;  
• Deve ser integrável ao Cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas do Contratante.  

 
REQUISITOS FUNCIONAIS – FUNCIONALIDADES PREGÃO ELETRÔNICO: 

 
• Disponibilizar edital para download, com preenchimento de formulário eletrônico que 

automaticamente enviará para o e-mail cadastrado um comprovante de retirada do edital e também 
para o e-mail da Comissão de Licitação desta Casa Legislativa; 

• Deve respeitar fielmente a legislação correspondente (Lei Federal nº 10.520/2002, Lei nº 
8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), Decreto Federal nº 7.892/2013 alterado pelo 
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Decreto Federal nº 8.250/2014, Resoluções nº 1.219/2007 e nº 1.412/2009 e, subsidiariamente, 
pela Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações, pela Lei nº 123/2006 e demais legislações pátrias 
em vigor); 

• Enviar editais eletrônicos aos licitantes cadastrados e habilitados, para uma determinada 
classe de produtos; 

• Permitir a entrada de pedido de impugnação de edital por parte de um licitante; 
• Permitir ao licitante enviar em forma de Declaração através de campo próprio do sistema 

eletrônico, que cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua proposta está em 
conformidade com as exigências do edital (art. 21, §2º Decreto nº 5.450/2005); 

• Permitir ao licitante a indicação se a empresa é ME/EPP para fazer uso dos benefícios; 
• Receber eletronicamente as propostas dos licitantes habilitados às quais deverão ser 

gravadas em Banco de Dados até a data da abertura dos envelopes eletrônicos; 
• Gerar chave criptografada de protocolo de recebimento de propostas; 
• Permitir ao licitante retirar uma proposta, mediante justificativa, antes da hora de abertura e 

a apresentação de outra se assim o desejar; 
• Informar ao licitante no momento em que for participar do certame o motivo da sua 

proposta não ter sido classificada; 
• Permitir ao licitante tirar dúvidas sobre a oferta de compra, utilizando-se de um fórum de 

perguntas; 
• Permitir ao licitante a consulta, a qualquer tempo, do edital convocatório; 
• Apresentar a descrição resumida e a detalhada de cada um dos itens a ser cotado; 
• Bloquear a visualização das propostas e também dos licitantes participantes, a fim de 

garantir o aspecto sigiloso que norteia o processo do Pregão; 
• Permitir que o pregoeiro, mediante autenticação, designe sua equipe de apoio e faça a 

abertura das propostas apresentadas pelos licitantes; 
• Permitir que o pregoeiro descarte as propostas consideradas inexequíveis; 
• Permitir que o pregoeiro abra a etapa de disputa de lances onde participarão apenas os 

licitantes que apresentaram propostas; 
• Permitir que os licitantes apresentem suas propostas decrescentes e sucessivas com 

relação ao menor preço apurado na abertura das propostas; 
• Sinalizar, em tempo real, quais os itens que o licitante logado está vencendo; 
• Ocultar os nomes dos licitantes participantes, até a finalização da etapa de disputa; 
• Permitir que licitantes e pregoeiros interajam em tempo real através de Chat; 
• Permitir que o pregoeiro suspenda temporariamente a disputa de um dos itens do pacote 

de oferta de compra; 
• Permitir que o pregoeiro abra um ou mais itens para a fase de disputa; 
• Permitir que o pregoeiro encerre um ou mais itens para a fase de disputa; 
• Disponibilizar sala pública de acompanhamento do processo de disputa dos lances para 

acompanhamento público; 
• Permitir questionamento aos licitantes participantes se desejam abrir mão do direito de 

entrar com recurso; 
• Enviar o processo para a homologação após a desistência de interpor recurso por parte 

dos fornecedores; 
• Permitir abertura de prazo para a entrada, eletronicamente, de impugnação de recurso; 
• Permitir que o responsável pelo Pregão proceda ao julgamento dos recursos apresentados; 
• Permitir que os licitantes consultem os julgamentos dos recursos interpostos; 
• Permitir a reavaliação do primeiro julgamento; 
• Permitir o cancelamento de itens não suscetíveis de aproveitamento; 
• Enviar o processo para a homologação de autoridade competente; 
• Comunicar ao licitante vencedor de certames (Boletim Eletrônico de Negociação); 
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• Fornecer relatórios estatísticos da economia gerada entre o orçado e o realizado no 
processo de Pregão; 

• Divulgar o resultado para consulta pública; 
• Suportar o processo de Pregão Eletrônico, no qual todos os órgãos que optarem por esta 

modalidade possa registrar os eventos decorridos, independentemente da região geográfica em 
que estiver o proponente fornecedor, com todos os instrumentos de apoio necessário à 
confirmação do vencedor de forma transparente. O principal instrumento de apoio será a ata 
eletrônica, composta por registros automáticos provenientes do desenvolvimento dos certames e 
de informações registradas pelo pregoeiro, principal agente na operação de cada uma das “salas 
virtuais” do certame; 

• Disponibilizar, nas operações das “salas virtuais” de Pregão Eletrônico, a funcionalidade 
que possibilita o acompanhamento dos Pregões Eletrônicos pela sociedade em geral, órgãos de 
controle, outros poderes constituídos e imprensa. Serão supridos os dispositivos que garantam a 
não interferência, de forma a não causar prejuízo para o andamento e a lisura dos certames; 

• Disponibilizar função de pesquisa à base de dados onde serão registradas todas as atas de 
Pregões Eletrônicos; 

• O módulo de Pregão Eletrônico da aplicação deve ter como premissa que todo o processo 
de aquisição de bens e serviços terão suas etapas progressivamente registradas nos sistemas, 
desde o início do processo; 

• Deverá permitir informar o critério de disputa: Menor preço global, Menor preço global por 
lote, Maior desconto e Técnica e preço; 

• Garantir o anonimato dos autores dos lances e dos lances propriamente ditos até o 
resultado final, mesmo após o recebimento dos lances pelo pregoeiro; 

• Suprir as informações necessárias sobre o funcionamento da infraestrutura tecnológica de 
suporte ao Portal, de forma que o pregoeiro possa adotar as ações necessárias, caso ocorram 
desvios que impeçam o acesso indiscriminado aos ambientes de serviços; 

• Deve possuir um sistema de bloqueio de empresas, com possibilidade de encerrar as 
negociações em andamento; 

 
REQUISITOS FUNCIONAIS – FUNCIONALIDADES PREGÃO PRESENCIAL: 

 
• Deve permitir a inclusão, alteração, exclusão e consulta de: Fornecedores, Órgão, 

Parâmetros do Órgão, Usuários, Pregões, Lotes, Itens, Pregoeiros, Equipe de Apoio, 
Credenciamento, Propostas Inicias, Disputa, Recursos do Pregão, Negociação de Valores e 
Habilitação; 

• Deve permitir a inclusão, alteração, exclusão e consulta de informações relativas aos 
procedimentos e fases dos pregões: Credenciamento, Cadastro de Propostas Iniciais, Disputa, 
Negociação, Habilitação e Recurso; 

• Na tela de propostas iniciais deve classificar as propostas válidas automaticamente 
baseadas no critério de preço máximo e na lei; 

• Deverá permitir informar o critério de disputa: Menor preço global, Menor preço global por 
lote, Maior desconto e Técnica e preço; 

• Na tela de disputa deve sugerir qual o próximo fornecedor a dar lance e marcar desistência 
dos mesmos; 

• Deve possuir um layout amigável de disputa para ser apresentado via data show, para 
entendimento de todos os participantes; 

• Deve gerar uma ata automaticamente baseado no modelo do cliente com as informações 
previamente fornecidas em WORD para revisão e modificação dos usuários; 

• Deve gerar relatórios gerenciais dos fornecedores; 
• Deve gerar relatórios gerencias dos pregões, lotes e itens; 
• Deve gerar relatórios gerencias de disputas; 
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• Deve gerar a Ata Eletrônica; 
• Deve gerar relatórios gerencias de economicidade; 
• Deve permitir a exportação dos dados para serem carregados no módulo eletrônico na 

internet para o resultado do pregão presencial ficar visível a todos; 
 
REQUISITOS FUNCIONAIS – FUNCIONALIDADES CONTROLE DE ACESSO: 

 
• Administração de níveis de acesso;  
• Suportar a criação e administração de perfis, que possibilitarão visões diferenciadas do 

Portal, sendo os básicos: Administrador do Sistema (Gestores), Pregoeiro e Comissão de Licitação 
(Servidores Públicos designados para cadastrar e operar os pregões eletrônicos e presenciais), 
Fornecedor e Cidadão; 

• Controlar os prazos de expiração de senha; 
• Enviar automaticamente a nova senha caso o usuário esqueça a dele, através de 

pergunta/resposta de verificação do site; 
• Controlar as tentativas erradas de login para bloqueio automático; 
• Possibilitar o bloqueio de usuários; 
• Possibilitar o bloqueio de Empresas cadastradas no Portal de Compras Eletrônicas, 

permitindo inclusive encerrar as negociações em andamento; 
• Possibilitar o acesso a dados de forma individual, por grupo e por área de 
responsabilidade; 

 
REQUISITOS FUNCIONAIS – FUNCIONALIDADES RELATÓRIOS GERENCIAIS: 

 
• Gráfico de número e valores de processos tramitados na Instituição;  
• Histórico de preços de produtos de licitações encerradas;  
• Relação de processos com os vencedores da licitação;  
• Relação de processos com o objeto da licitação;  
• Relação de processos com os vencedores e com o objeto da licitação;  
• Relação de consumo (curva ABC) de produtos e serviços com respectivos valores totais;  
• Relação de processos licitados por tipo licitação com valor de referência, valor licitado e 

diferença;  
• Total de compras por fornecedor;  
• Total de compras por item de despesa e fonte de recurso;  
• Total de compras por fornecedor e por item de despesa e fonte de recurso;  
• Total de compras por material; 
• Gerar outros relatórios customizados de acordo com as necessidades da Assembleia 
Legislativa da Paraíba. 

 
7. DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO AO USUÁRIO 
 
A empresa contratada deverá disponibilizar o Serviço de Atendimento ao Cliente – SAC, 
disponibilizando canais de comunicação para críticas e sugestões sobre os serviços prestados, 
além de prestar orientação ao usuário sobre a utilização correta do portal de compras, fornecendo 
informações adicionais para garantir o aproveitamento máximo da Administração. 
 
O SAC tem por objetivo colocar à disposição dos usuários, registros de todas as comunicações, 
permitindo a formação de uma base de Perguntas Mais Frequentes (FAQ) e facilitando o 
rastreamento imediato de todas as solicitações, para que a qualquer momento o usuário tenha a 
segurança de que seu problema está sendo devidamente conduzido à solução. 
8. DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS (PREGÃO ELETRÔNICO) 
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 Modelagem e customização do portal de compras; 

 Implantação da ferramenta (WEB) para realização dos processos licitatórios na modalidade 
de licitação denominada pregão eletrônico com base na Lei Federal nº 10.520/2002; 

 Serviço de suporte jurídico para elaboração de novos editais; 

 Serviço de suporte jurídico quanto a pareceres às impugnações impetradas; 

 Serviço de suporte jurídico na análise das propostas iniciais; 

 Serviço de suporte jurídico e técnico operacional (informática) ao acompanhamento das 
audiências Públicas, na modalidade Pregão Eletrônico (via sistema on-line); 

 Serviço de suporte jurídico na confecção das Atas Processuais referente às 
Licitações na modalidade Pregão Eletrônico; 

 Serviço de suporte jurídico quanto a pareceres aos recursos impetrados; 

 Serviço de suporte administrativo na elaboração de descrição dos objetos (bens ou 
serviços comuns); 

 Elaboração de relatórios gerencias: relatórios de disputas, relatório de 
economicidade, relatório de desempenho, dentre outros. 
 
9. DOS SERVIÇOS A SEREM REALIZADOS (PREGÃO PRESENCIAL) 
 

 Implantação da ferramenta (Intranet) para realização dos processos licitatórios na 
modalidade de licitação denominada de pregão presencial, com base na Lei Federal nº 
10.520/2002; 

 Serviço de suporte jurídico na elaboração de novos editais; 

 Serviço de suporte jurídico quanto a pareceres às impugnações impetradas; 

 Serviço de suporte jurídico na análise das propostas iniciais; 

 Serviço de suporte jurídico na confecção das Atas Processuais referente às 
Licitações na modalidade Pregão Presencial; 

 Serviço de suporte jurídico quanto a pareceres aos recursos impetrados; 

 Serviço de suporte administrativo na elaboração de descrição de bens ou serviços comuns; 

 Elaboração de relatórios gerencias: relatórios de disputas, relatório de 
economicidade, relatórios de desempenho, dentre outros. 
 
10. DO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO E DO PROVISIONAMENTO ESTRUTURAL DA 
PESSOA JURÍDICA 
 
A contratada deverá apresentar: 
 

a) Atestado de Capacidade Técnica, emitido por entidade integrante de 
Administração Pública Estadual e/ou Federal de que a proponente já prestou serviços 
semelhantes e compatíveis ao objeto licitado, em papel timbrado do mesmo, com firma 
reconhecida do seu representante legal constando: 

a1) Identificação da empresa, incluindo endereço, telefone e CNPJ; 
a2) Os atestados deverão, ainda, conter o local e a data da sua emissão, bem como a 

identificação do responsável pela assinatura e seu cargo. 
a3) Cópia do contrato da licitante com a empresa cliente que ampare o atestado de 

capacidade técnica. 
a4) Todos os atestados deverão ser entregues na versão original ou em cópia 

autenticado em cartório. 
b) Declaração reconhecendo e concordando que todos os software(s), inclusive os códigos-

fontes, decorrentes da execução do objeto, bem como os fornecidos, passam a ser e constituem 
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propriedade da Assembleia Legislativa da Paraíba, protegidos por legislação internacional e 
nacional. 
 
A Contratada notificará, ainda, à Assembleia Legislativa da Paraíba, por escrito, das reivindicações 
referentes à infração de direitos protegidos pela propriedade intelectual, no que tange ao Software(s). 
 
O objeto deverá ser fornecido integralmente por um único fornecedor, fabricante do produto 
considerando-se o atendimento a todas as exigências expressas neste Termo de Referência.  A 
Comissão de Licitação desta Casa Legislativa reserva-se o direito de executar diligências através 
dos procedimentos que julgar necessários para verificar o atendimento aos requisitos. 
 
11. DO ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DAS ATIVIDADES 
 
A Contratada disponibilizará para consulta e suporte, sem ônus adicionais para a Assembleia 
Legislativa da Paraíba, em caráter permanente: 01 (um) profissional com graduação na área de 
direito para efetuar o acompanhamento técnico quanto aos aspectos jurídicos dos procedimentos, 
01 (um) profissional com graduação na área de informática para solucionar eventuais problemas 
relativos ao funcionamento do Portal de Compras e 01 (um) profissional com graduação na área de 
administração para efetuar o acompanhamento técnico quanto aos aspectos administrativos dos 
procedimentos. 
 
Todos os profissionais citados devem estar disponíveis remotamente, diariamente, durante o 
horário de funcionamento da Assembleia Legislativa da Paraíba, e podem ser solicitados para 
visitas presenciais quando agendado previamente em dia e horário que atendam a esta Casa 
Legislativa.  
 
Para a prestação dos serviços, a Contratada deverá disponibilizar ainda: 
 

 1- Software operacional em domínio na internet com as características pertinentes ao 
funcionamento do Pregão Eletrônico, devendo apresentar em até 30 (trinta) dias correntes: 
 

 Descrição detalhada das especificações do software a ser fornecido de forma a demonstrar 
sua perfeita adequação às funcionalidades especificadas; 

 Documentação do sistema: Modelo de Entidade e Relacionamentos, Documento de Visão, 
Documento de Arquitetura, Documento de Requisitos, Casos de Uso, Manual de Configuração, 
Manual de Instalação e Manual do Usuário. 

 Plano de Trabalho para as atividades de implementação e instalação do projeto; 

 Plano de treinamento de todos os usuários do sistema, envolvendo todos os perfis: 
Pregoeiros, Comissão de Licitação e Gestores. 

 
 2- Software operacional (intranet), com as características pertinentes ao funcionamento do 

Pregão Presencial, devendo apresentar em até 30 (trinta) dias correntes: 
 

 Descrição detalhada das especificações do software a ser fornecido de forma a demonstrar 
sua perfeita adequação às funcionalidades especificadas; 

 Documentação do sistema: Modelo de Entidade e Relacionamentos, Documento de Visão, 
Documento de Arquitetura, Documento de Requisitos, Casos de Uso, Manual de Configuração, 
Manual de Instalação e Manual do Usuário. 

 Plano de Trabalho para as atividades de implementação e instalação do projeto; 
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 Plano de treinamento de todos os usuários do sistema, envolvendo todos os perfis: 
Pregoeiros, Comissão de Licitação e Gestores. 
 
12. IMPLEMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO 
 
A instalação do sistema deve ser feita inicialmente em um ambiente de validação. Este processo 
deverá ser acompanhado pela equipe de desenvolvimento e suporte da Assembleia Legislativa da 
Paraíba. 
 
Deve ser executado plano detalhado de teste. Nos testes deverão constar simulações que possam 
submeter o sistema a situações semelhantes a ocorrências reais, garantindo que o módulo atende 
perfeitamente as especificações. 
 
O sistema deve possuir rotinas de restart, para que, em caso de problemas, o programa possa ser 
executado no ponto onde parou. 
 
O sistema deve possuir um plano de contingência, adotando procedimentos para recuperação da 
funcionalidade integral do Sistema e do ambiente em caso de falhas físicas e lógicas, com 
restabelecimento da atividade e prazos para tal.  
 
Deverão estar definidas todas as tarefas e recursos envolvidos em cada ponto, detalhadamente, 
com quantitativos necessários, prazos de execução e/ou disponibilização de cada tarefa ou 
recurso, bem como momento de execução e equipe responsável por cada tarefa. 
 
13. DA MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO 
 
A Contratada deverá apresentar um planejamento de manutenção preventiva, corretiva, adaptativa 
e evolutiva ao sistema, durante o período de 12 (doze) meses após sua instalação, detalhando 
quantos técnicos estarão disponíveis, horários de atendimento remoto e presencial, forma de 
comunicação e tempo de espera máxima para a implementação das eventuais intervenções. 
 
A Contratada deverá apresentar um planejamento de suporte técnico aos usuários do sistema, 
durante o período de 12 (doze) meses após a sua instalação, detalhando quantos técnicos estarão 
disponíveis, horários de atendimento remoto e presencial, forma de comunicação e tempo de 
espera máxima para resolução de eventuais problemas. 
 
14. DO TREINAMENTO 
 
A Contratada deverá ministrar treinamento “in loco”, ou seja, nas instalações da Assembleia 
Legislativa da Paraíba, de cada módulo e direcioná-lo para cada uma das áreas básicas: 
clientes/usuários finais, desenvolvimento, suporte e produção.  
 
A Contratada deverá providenciar treinamento integral nas seguintes áreas: 
 

• Usuários Finais/ Clientes: Introdução, Operação e utilização do Sistema ao nível de 
usuário e linguagem de consulta a base de dados. O treinamento deverá ser orientado para cada 
perfil específico do grupo de clientes. Deverão ser treinados os pregoeiros e as pessoas com 
outros perfis que atuarão posteriormente como replicadores.  

• Desenvolvimento: A Contratada deverá, por meio de equipe técnica qualificada, efetuar a 
transferência da tecnologia do objeto deste edital para equipe de desenvolvimento da instituição. 
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• Suporte e Produção: Introdução, Administração, Otimização, Monitoramento, Operação e 
outros necessários para o gerenciamento do sistema gerenciador de Banco de dados, linguagens, 
suporte e Modelagens utilizadas na instalação do sistema e linguagens de consulta a base de 
dados. 
 
16. DO PAGAMENTO 
 
O pagamento dos serviços será efetuado mensalmente pela Assembleia Legislativa da Paraíba, 
em até 30 (trinta) dias corridos, através de crédito em Conta Bancária em favor da Contratada, 
mediante apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo setor 
competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com o art. 73, inciso II, 
alínea “b”, da Lei n° 8.666/93 e alterações.  
 
17. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
Os treinamentos necessários à operação da solução serão ministrados na sede da Assembleia 
Legislativa da Paraíba, em horário de funcionamento normal, perfazendo um cronograma mínimo 
de 20 (vinte) horas mensais e 240 (duzentos e quarenta) horas anuais. O conteúdo programático 
de legislação deverá ser apresentado por profissional da área jurídica e deverá conter um 
cronograma com, no mínimo, 09 (nove) nove horas mensais e 108 (cento e oito) horas anuais. 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2015 
 

ANEXO II 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

 
À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA 
 
Proposta que faz a empresa ________________, para atendimento do objeto destinado a 
Assembleia legislativa da Paraíba, em conformidade com o Edital de Pregão Presencial nº 
13/2015, autorizado pelo Processo Administrativo nº 1410/2015. 

Prezados Senhores, 

Apresentamos a V.Sª nossa proposta para implantação do Portal de Compras, para realização dos 
processos licitatórios na modalidade denominada pregão presencial e eletrônico, regulados pela 
Lei Federal n. 10.520/2002, pelo preço mensal de R$ ___________________ 
(______________________________________), totalizando o preço global, para o período de 12 
meses, de R$___________________ (_______________________________________________). 

Esta empresa declara, sob as penas da Lei, que nos preços ofertados estão inclusos todos os 
impostos, taxas, fretes e seguros respectivos, todas e quaisquer  despesas decorrentes da 
prestação dos serviços, bem como as despesas decorrentes do deslocamento para a execução 
dos serviços, se for o caso, bem assim deduzidos quaisquer descontos que venham a ser 
concedidos sobre o objeto desta licitação.  

O prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias corridos, contados da data da 
abertura da licitação. 

Declaramos que estamos de pleno acordo com todas as condições estabelecidas, bem como 
aceitamos todas as obrigações e responsabilidades especificadas no Termo de Referência e seus 
Anexos. 

Caso nos seja adjudicado o objeto da licitação, comprometemos a assinar o Contrato no prazo 
determinado no documento de convocação, e para esse fim fornecemos os seguintes dados: 

Razão Social: _______________________________________________________ 

CNPJ/MF: _______________________ 

Endereço: __________________________________________________________ 

Tel/Fax: __________________ 

CEP: ____________________ 

Cidade: __________________ UF: _______ 

Banco: ______________ Agência: _______________ nº C/C: _______________ 

Dados do Representante Legal da Empresa para assinatura do Contrato: 

Nome: _____________________________________________________________ 

Endereço: __________________________________________________________ 

CEP: __________________ Cidade: _________________________ UF: ________ 



 
ESTADO DA PARAÍBA 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

28 

 

CPF/MF: ________________________ Cargo/Função: ______________________ 

Cart. ldent nº: _______________________________ Expedido por: ____________ 

Naturalidade: ____________________ Nacionalidade: ______________________ 

 
 

João Pessoa, __ de __________ de 2015. 
 
 

___________________________________________ 
[Nome do Representante da Empresa Emitente] 

Cargo  
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2015 
 

ANEXO III 

MODELO DE DECLARAÇÃO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 
 
 
Declaro, sob as penas da lei, que a empresa _____________________________, devidamente 
inscrita no CNPJ nº _______________, sediada na (endereço completo) ___________________ e 
email _________________________, neste ato representada pelo Sr. ________________, 
brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº _________, CPF nº  __________________possui 
os requisitos necessários para habilitação no processo licitatório, na modalidade Pregão Presencial 
nº 13/2015, autorizado pelo Processo Administrativo nº 1410/2015 
. 
 

João Pessoa, __ de ___________ de 2015. 
 

 
_______________________________________ 

(Assinatura do Licitante ou do representante legal) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2015 

 

ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE SUPERVENIÊNCIA 

(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 
 
 
A Empresa (nome da Empresa), devidamente inscrita no CNPJ nº _______________, sediada na 
(endereço completo) ___________________ e email _________________________, neste ato 
representada pelo Sr. ________________, brasileiro, portador da Carteira de Identidade nº 
_________, CPF nº  __________________, no uso de suas atribuições legais, comprometendo-se 
nos termos da legislação reguladora da matéria, a informar a qualquer tempo, sob pena das 
penalidades cabíveis, a existência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação, decorrente do 
Pregão Presencial nº 13/2015, autorizado pelo Processo Administrativo nº 1410/2015. 
 
.  

João Pessoa, ______ de _______________ de 2015. 
 

 
_________________________________________________________________ 
Assinatura e numero da identidade e/ou CPF do representante legal da empresa 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2015 

 

ANEXO V 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGO DE MENORES 
(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 
 
Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa _____________________, devidamente inscrita 
no CNPJ nº _______________, sediada na (endereço completo) ___________________ e email 
_________________________, neste ato representada pelo Sr. ________________, brasileiro, 
portador da Carteira de Identidade nº _________, CPF nº  __________________, não emprega 
menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de que não emprega menores 
de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos, e que está 
apta a participar do Pregão Presencial nº 13/2015, autorizado pelo Processo Administrativo nº 
1410/2015. 
 
 

João Pessoa, __ de ___________ de 2015. 
 

 
_______________________________________ 

(Assinatura do Licitante ou do representante legal) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2015 

 

ANEXO VI 
 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE 
PROPOSTA 

(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1410/2015 
 
[IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE], como representante 
devidamente constituído de [IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA LICITANTE] (doravante 
denominado [Licitante]), para fins do disposto no item 10.1.5 letra “C” do Edital do Pregão 
Presencial nº 13/2015, declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal 
Brasileiro, que: 
 
(a) a proposta anexa foi elaborada de maneira independente [pelo Licitante], e que o conteúdo da 
proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com 
ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº 13/2015, 
por qualquer meio ou por qualquer pessoa; 
 
(b) a intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de 
qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº 13/2015, por qualquer 
meio ou por qualquer pessoa; 
 
(c) não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro 
participante potencial ou de fato do Pregão Presencial nº 13/2015 quanto a participar ou não da 
referida licitação; 
 
(d) o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, 
comunicado a ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato do Pregão 
Presencial nº 13/2015 antes da adjudicação do objeto da referida licitação; 
 
(e) o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado 
a, discutido com ou recebido de qualquer integrante da Assembleia Legislativa da Paraíba antes da 
abertura oficial das propostas; e 
 
(f) está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e 
informações para firmá-la. 
 

João Pessoa, __ de ___________ de 2015. 
 

 
_______________________________________ 

(Assinatura do Licitante ou do representante legal) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 13/2015 

 

ANEXO VII 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 

CONTRATO Nº __/2015 DE PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS QUE ENTRE SI 
CELEBRAM A ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DA PARAÍBA E A FIRMA 
________________. 

 
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DA PARAÍBA com sede na Praça João Pessoa s/n, 
Centro - João Pessoa/PB, inscrita no CNPJ/MF n° 09.283.912/0001-92, representada neste ato 
pelo seu Presidente, Deputado Estadual Adriano Cezar Galdino de Araújo, brasileiro, portador do 
RG nº 600.544 SSP/PB e CPF nº 363.484.734-49, residente e domiciliado nesta Capital, pelo 
Primeiro Secretário, Deputado Estadual Nabor Wanderley da Nóbrega Filho, brasileiro, portador 
do RG nº 1.009.902 SSP/PB e CPF nº 460.798.404-30 e pelo Segundo Secretário, Deputado 
Estadual Caio Figueiredo Roberto, brasileiro, portador do RG nº 2.394.871 SSP/PB e CPF nº 
005.685.551-63, aqui denominado Contratante e do outro lado na qualidade de Contratada, a 
Firma ....................................................., inscrita no CNPJ nº .............................., estabelecida à 
...............................................,  representada neste ato pelo Senhor ........................., brasileiro, 
portador do RG nº  .................................... e CPF nº........................., resolvem celebrar por força do 
presente instrumento, e de  conformidade  com  o disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e alterações 
posteriores, contrato de prestação de serviços, mediante as seguintes cláusulas e condições e de 
acordo com o que consta no Processo Administrativo nº 1410/2015 e procedimento licitatório na 
modalidade Pregão Presencial  nº 13/2015. 
 
CLAUSULA PRIMEIRA - DO SUPORTE LEGAL 
 
O presente contrato reger-se-á pelos seguintes diplomas legais: 
 
a) Constituição Federal (artigo 37, XXI); 
b) Lei Federal nº 8.666/93, atualizada pelas Leis Federais nº 9.648/98 e nº 9.854/99; 
c) Lei Federal nº 10.520/02; 
d) Decreto Federal nº 7.892/2013 alterado pelo Decreto Federal nº 8.250/2014; 
e) Resoluções nº 1.219/2007 e 1.412/2009; 
f) Lei Complementar 123/2006;  
g) Demais legislações pertinentes. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
 
O presente instrumento contratual tem por objeto a seleção da Proposta mais vantajosa para a 
Administração Pública, visando a contratação de empresa especializada na implantação do Portal 
de Compras desta Casa Legislativa, com entrega total de códigos-fonte e documentação para 
promoção de pregões eletrônicos e presenciais, incluindo: customização, parametrização, 
instalação, suporte técnico, manutenção e treinamento, pelo período de 12 (doze) meses. 
 
 



 
ESTADO DA PARAÍBA 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 

 

34 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO 
 
A Contratante pagará à Contratada o valor total estimado, para o período de 12 (doze) meses, de 
R$ ________ (_____________________________), pelo fornecimento dos produtos constantes da 
Cláusula Primeira do presente instrumento contratual. 
 
Parágrafo Primeiro - Os preços poderão ser realinhados nas hipóteses de oscilação de preços, 
para mais ou para menos, devidamente comprovadas, em decorrência de situações previstas na 
alínea “d” do Inciso II e do § 5º do Art. 65 da Lei nº 8.666/93 e alterações, mediante os 
procedimentos estabelecidos no Art. 15 e seguintes, da Resolução nº 1.412/2009. 
 
Parágrafo Sesundo - Estão incluídos nos preços todos os impostos, taxas, transporte, leis sociais 
e demais encargos que incidam sobre a entrega total do objeto deste Contrato. 
 
CLÁUSULA QUARTA - DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
O pagamento será efetuado através de crédito em Conta Bancária em favor da prestadora de 
serviços, mediante apresentação da respectiva documentação fiscal, devidamente atestada pelo 
setor competente, conforme dispõe o art. 40, inciso XIV, alínea “a”, combinado com o art. 73, inciso 
II, alínea “b”, da Lei n° 8.666/93 e alterações. 
               
Parágrafo Primeiro - O pagamento será efetuado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, após a 
formalização e a apresentação da nota fiscal discriminativa da prestação dos serviços (em duas 
vias), onde conste o "ATESTADO" de recebimento do serviço, por parte do servidor ou comissão 
designada, ficando este pagamento condicionado a comprovação das condições de habilitação e 
qualificação exigidas na licitação, conforme subitem 4.3.1.2 da habilitação.  
 
Parágrafo Segundo - Ocorrendo erro no documento da cobrança, este será devolvido e o 
pagamento será sustado, para que a contratada tome as medidas necessárias, passando o prazo 
para o pagamento a ser contado a partir da data da reapresentação do mesmo. 
 
Parágrafo Terceiro - O pagamento será processado através do Banco ________, Agência 
___, Conta Corrente _____. 
 
CLÁUSULA QUINTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  
 
Serão de inteira responsabilidade da Contratada todos os tributos e contribuições, tais como: 
impostos, taxas, emolumentos, seguros ou outros que decorram direta ou indiretamente do 
fornecimento ora contratado, a qual será responsável por acidentes e/ou danos causados à 
Contratante, seus funcionários ou terceiros.  
 
Parágrafo Único: A Contratada, durante a vigência deste Contrato obriga-se, também, a: 
 
a) Executar os serviços na forma e termos reportados neste instrumento contratual; 
b) Supervisionar os serviços diariamente, devendo esta supervisão ser atestada pelo setor 
competente da Contratante; 
c) Assegurar que o seu funcionário somente acesse as dependências do Contratante com a devida 
identificação e consequente autorização;  
d) Atender prontamente todas as solicitações do Contratante previstas no Termo de Referência; 
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e) Garantir durante a execução deste instrumento, todas as condições de habilitação e qualificação 
estipuladas no processo licitatório, na modalidade Pregão Presencial nº 13/2015, em 
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas; 
f) Emitir Nota Fiscal correspondente à sede ou filial da empresa que apresentou a documentação 
na fase de habilitação; 
g) Apresentar a fatura com o valor correspondente ao fornecimento do mês; 
h) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto da presente contratação, salvo mediante 
prévia e expressa autorização desta Assembleia Legislativa; 
i) Considerar que a ação da fiscalização da Contratante não exonera a Contratada de suas 
responsabilidades contratuais; 
 
CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
 
Além das obrigações descritas no Termo de Referência anexo ao Pregão Presencial nº 13/2015, 
obriga-se, ainda, a Contratante a: 

 
a) Indicar formalmente o gestor e/ou fiscal para acompanhar, avaliar e fiscalizar o andamento da 
execução contratual; 
b) Analisar os documentos relativos à comprovação do pagamento de todos os encargos 
trabalhistas e previdenciários.  
c) Prestar todas as informações e esclarecimentos atinentes ao objeto, que venham a ser 
solicitadas;  
d) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços executados em desacordo com as especificações 
descritas neste Termo de Referência e com as obrigações assumidas pelo contratado;  
e) Conferir e encaminhar as Notas Fiscais mensais para pagamento, após atesto da respectiva 
fatura, nas condições e preços pactuados; 
g) Acompanhar, avaliar e fiscalizar o andamento deste Contrato; 
h) Dar à Contratada as condições necessárias a regular execução do Contrato; 
i) Promover o pagamento dentro do prazo estipulado neste Contrato; 
j) Fornecer atestado de capacidade técnica quando solicitada, desde que atendidas as obrigações 
Contratuais. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA – DA GARANTIA 
 
A Contratada, para execução dos serviços objeto desta licitação, prestará no ato da assinatura do 
contrato, em favor da Contratante, garantia fixada em 5% (cinco por cento) do valor do contrato, 
nos termos do artigo 56, §2º, da Lei nº 8.666/93, podendo a Contratada optar por uma das 
modalidades de garantia previstas no diploma legal citado; 
 
Parágrafo Primeiro - A garantia terá o seu valor atualizado pelo Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), sempre que houver reajuste no valor global contratado;  
 
Parágrafo Segundo - A garantia somente será liberada, após a comprovação inequívoca do 
pagamento de todos os encargos trabalhistas e previdenciários, por parte da Contratada, mediante 
cópias autenticadas de todos os documentos exigidos pela Legislação, de cada um dos seus 
empregados, envolvidos na prestação dos serviços contratados, referentes ao mês anterior. 
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CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE  
 
Este contrato poderá ser reajustado depois de decorrido um ano da data de sua assinatura, pelo 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA, fornecido pelo IBGE. 
 
CLÁUSULA NONA - DA VIGÊNCIA  
 
Este contrato terá vigência a partir da data de sua assinatura, com prazo contratual de 12 (doze) 
meses, podendo, de acordo com a conveniência administrativa, ser prorrogado em conformidade 
com o disposto no inciso II, do artigo 57, da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
A execução do presente Contrato será custeada com recursos financeiros oriundos do Orçamento 
desta Casa Legislativa, na classificação funcional programática 01101.01122.5046.4216, no 
elemento de despesa 33903900.100.                         
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DOS ENCARGOS E TRIBUTOS 
 
A Contratada é responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do presente contrato.  
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES 
 
À licitante que, convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, 
deixar de entregar ou apresentar documentação inidônea, ensejar o retardamento da execução do 
seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de 
modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o 
caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados: 
 
I - Verificada uma das hipóteses do subitem anterior, a Assembleia Legislativa da Paraíba poderá 
cancelar o contrato e aplicar uma multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato. 

II- Na hipótese de se verificar atraso no cumprimento das obrigações referidas neste Pregão, o 
adjudicatário estará sujeito à multa de 0,5% (cinco décimos por cento) ao dia, sobre o valor da 
parcela mensal em atraso, a partir do dia imediato ao vencimento do prazo estipulado na licitação, 
e se estenderá até o dia em que for atualizado. Ultrapassando 30 (trinta) dias, será considerado 
como recusa e dará causa ao cancelamento do contrato e a consequente aplicação de multa de 
10% (dez por cento) sobre o valor total do mesmo. 

a) Havendo multa por atraso no cumprimento das obrigações, será descontado o valor 
correspondente à multa, na ocasião do pagamento da referida fatura. 
b) Em caso do cancelamento do contrato, a multa de 10% (dez por cento) será cobrada de forma 
judicial. 
 
Parágrafo Primeiro - As multas descritas serão descontadas de pagamentos a serem efetuados, 
ou ainda, quando for o caso, cobradas administrativamente e, na impossibilidade, judicialmente. 
Não haverá a aplicabilidade de multas durante as prorrogações compensatórias expressamente 
concedidas pela Administração, em virtude de caso fortuito, força maior ou impedimento 
ocasionado pela administração. 
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Parágrafo Segundo - O licitante que ensejar o retardamento da execução da licitação, não 
mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, 
fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal garantida o direito prévio da citação e da ampla 
defesa, ficará impedido de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até dois anos, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, e, se for o caso, 
descredenciado no CRC pelos órgãos competentes, sem prejuízo das multas previstas neste edital 
e no contrato e das demais cominações legais. 
 
Parágrafo Terceiro - Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que 
assegure defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe 
franqueada vista ao processo. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA RESCISÃO 
 
Parágrafo Primeiro - A inexecução total ou parcial do objeto da licitação ensejará a rescisão do 
contrato, conforme disposto nos artigos 77 a 80, da Lei Federal nº 8.666/93; 

 
Parágrafo Segundo - Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos 
autos do processo, assegurado o contraditório e a ampla defesa; 
 
Parágrafo Terceiro - A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da 
Administração, nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78, da Lei Federal nº 
8.666/93, ou nas hipóteses do artigo 79 do mesmo diploma legal, quando cabível. 
 
Parágrafo Quarto - A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização 
escrita e fundamentada da autoridade competente. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO 
 
Será de inteira responsabilidade da Contratante, providenciar, à sua conta, a publicação do extrato 
deste instrumento contratual na Impressa Oficial, até o 5º (quinto) dia útil do mês seguinte ao de 
sua assinatura, conforme o Parágrafo Único, do art. 61 da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores. 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO 

 
Este Contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65, da Lei nº 8.666/93 e alterações 
posteriores, desde que haja interesse da Contratante, com a apresentação das devidas 
justificativas, adequadas aos termos deste Contrato. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO CONTRATO 
 
Este Contrato fica vinculado ao Edital do Pregão Presencial nº 13/2015, cuja realização decorre do 
Termo de Autorização da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa da Paraíba, constante do 
mesmo e aos termos da Proposta de Preços apresentada pela Contratada. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
Os casos omissos e as dúvidas suscitadas durante a execução deste Contrato serão resolvidos 
pelas partes contratantes de comum acordo, observado o que dispõe a Lei nº 8.666/93 e 
alterações posteriores. 
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Parágrafo Primeiro - Ficará a cargo da Secretaria de Administração e Recursos Humanos 
desta Casa Legislativa, o acompanhamento, a fiscalização e o controle da execução total deste 
Contrato. 
 
Parágrafo Segundo - Fica eleito o Foro da Cidade de João Pessoa, Estado da Paraíba, como 
competente para dirimir questões oriundas da execução deste Contrato. 
 
E, por estarem justas e Contratadas, as partes assinam, perante as testemunhas abaixo, o 
presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma para que produzam seus efeitos 
legais. 

 
João Pessoa, __ de ________ de 2015. 

 
 
                                                                               _____________________________________ 
                                       ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAÍBA 

      Deputado Adriano Galdino 
           Presidente  
       

                                                                              _____________________________________ 
    ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAÍBA  
                  Deputado Nabor Wanderley 

                                                                           Primeiro Secretário 
 

                                                                              _____________________________________ 
    ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DA PARAÍBA  
                     Deputado Caio Roberto 

                                                                          Segundo Secretário 
 

                                                                               ____________________________________ 
                                                                                                     Contratado     
 
 
TESTEMUNHAS:  
___________________________ 

___________________________ 

 


