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EDITAL 

 
COTAÇÃO ELETRÔNICA nº 012/2018 

Processo n° 2018/167280 
  
O ESTADO DO PARÁ, por intermédio do INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO 
PARÁ, torna público para ciência dos interessados, que através de sua Coordenadora PATRICIA 
CORDOVIL PINHEIRO, Portaria de designação 148 de 08/06/2016 e por determinação do Decreto nº. 
2.168 de 10 de março de 2010, o qual institui o Sistema de Cotação Eletrônica para aquisição de bens e 
contratação de serviços de pequeno valor por dispensa de licitação em razão do valor previstas nos 
incisos I e II e parágrafo único do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93, realizará COTAÇÃO ELETRÔNICA 
que será regida pela Lei nº. 8.666/1993, Decreto Estadual n°. 2.069 de 20 de fevereiro de 2006, a 
Resolução nº. 001/SEPOF/PA e demais exigências previstas neste edital. 
 
1. CONDIÇÕES PRELIMINARES 

1.1.  A Cotação Eletrônica será realizada em sessão pública, conduzida por uma coordenadora, por 
meio da Internet, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação - em todas as 
suas fases a ser realizada no dia 18/05/2018 às 09h na plataforma do site 
http://web.banparanet.com.br/cotacao. 

 
2.  OBJETO 

 Aquisição de licenças de uso de Software de edição de arquivos PDF, conforme as especificações 

dos itens, unidades e quantidades necessárias descritas no item 3 do termo de referencia. 

 
3. DO LOCAL E HORÁRIO DE ENTREGA DOS EQUIPAMENTOS.  

3.1.  Os equipamentos deveram ser entregue no IGEPREV, sito na Av. Alcindo Cacela, 1962– Bairro 
Nazaré – Belém (PA) - CEP: 66.020-040, em horário comercial, de segunda a sexta-feira, das 
08h00min às 14h00min. 

3.2.  O prazo da entrega do orçamento é 10 (dez) dias úteis a partir do após o recebimento a nota de 
empenho. 
 

4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
Poderão participar da presente Cotação os interessados que estejam cadastrados e habilitados junto à 
SEAD e que atendam a todas as exigências constantes deste Edital, sendo que o não atendimento de 
quaisquer das condições implicará na inabilitação ou desclassificação da proposta.  
 
5. PROPOSTA DE PREÇOS 
5.1. O valor constante da proposta deve compreender todos os impostos, encargos fiscais e comerciais, 
taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal e quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou 
venham a incidir direta ou indiretamente sobre o(s) produto(s) ofertado(s), abrangendo, assim, todos os 
custos necessários à entrega do objeto desta cotação em perfeitas condições de uso. 
5.2. A validade da proposta será de 60 dias, a contar da data de abertura da mesma. 
5.3. O encaminhamento da proposta pressupõe o pleno conhecimento e atendimento às exigências de 
habilitação e das especificações técnicas previstas neste edital. 
5.4. A proposta de preço deverá ser encaminhada nos termos do Anexo I, devendo constar os preços 
unitários e totais e o preço total, quando for o caso. 
5.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta anteriormente 
apresentada. 
 

http://web.banparanet.com.br/cotacao
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6. JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
6.1. Será considerado vencedor da Cotação Eletrônica de Preços aquele que apresentar, durante o 
período da Cotação, o lance de Menor Preço Global, sendo-lhe adjudicado o objeto, desde que atenda 
às respectivas especificações e condições do presente Edital. 
 
7. DOCUMENTOS OBRIGATÓRIOS DA EMPRESA VENCEDORA 
7.1 A empresa declarada vencedora deverá enviar para o e-mail licitacoesl@igeprev.pa.gov.br, em até 
03 (Três) horas, e os documentos relacionados abaixo: 

a) Proposta, em folha timbrada da empresa, de acordo com o preço final, com os seguintes dados: 
razão social completa da empresa, nº CNPJ, nº Inscrição Estadual, endereço, identificação do 
responsável pela empresa (nome e CPF), telefone, e-mail e dados bancários atuais; 

b) Prova de regularidade de situação perante o FGTS, fornecida pela Caixa Econômica Federal; 
c) Prova de regularidade relativa à seguridade social, fornecida pelo INSS ou pela Receita Federal; 
d) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, contemplando todos 

os tributos de competência nas três esferas de governo, da sede do licitante; 
e) Declaração de caracterização como microempresa ou empresa de pequeno porte, em folha 

timbrada da empresa, se for o caso. 
7.2 As certidões mencionadas nas alíneas “b” a “d” poderão ser substituídas pelo Certificado de 
Registro Cadastral do Estado - CRC fornecido pela SEAD ou CRC, disponível no SICAF, desde que a 
validade das certidões constantes dos cadastros esteja em vigor na data marcada para a realização da 
sessão. 
 
8.  DO PAGAMENTO 
8.1. O pagamento correrá a conta de recursos próprios do IGEPREV e será efetuado no prazo de até 30 
(trinta) dias, após o aceite do objeto contratado, mediante a apresentação da Nota Fiscal Eletrônica, por 
meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da CONTRATADA, a qual deverá ser no Banco do 
Estado do Pará – BANPARÁ, conforme Decretos Estaduais números 877 e 878, de 31 de março de 2008, 
Instrução Normativa nº 0018, de 21 de maio de 2008. Haverá desconto de DOC pelo Banco do Estado do 
Pará na importância de R$15,00 (Quinze reais). 
 
9. CONDIÇÕES GERAIS 
9.1.  O proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação do 
proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido o vencedor, a rescisão do contrato, sem 
prejuízo das demais sanções cabíveis; 
9.2.  As normas que disciplinam esta disputa eletrônica 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, e os casos não previstos neste Edital serão 
decididos pela Coordenadora da disputa. 
9.3. A participação do proponente nesta licitação implica em aceitação de todos os termos deste Edital, 
e Legislação informada no preâmbulo do mesmo, os quais regulamentam este procedimento; 
 
10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
10.1. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações 
relativas à sessão pública da cotação eletrônica constarão de ata divulgada no sistema eletrônico, sem 
prejuízo das demais formas de publicidade. 
10.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subsequente, no mesmo horário e endereço eletrônico anteriormente estabelecido, desde que não haja 
comunicação em contrário. 

mailto:licitacoesl@igeprev.pa.gov.br
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10.3. Esta cotação poderá ser revogada por interesse da Administração, em decorrência de fato 
superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar o ato, ou anulada por 
vício ou ilegalidade. 
10.4. Qualquer modificação no presente EDITAL será divulgada pela mesma forma que se divulgou o 
texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido. 
 
11.   DO FORO  
O Foro é o da Justiça Estadual, Seção Judiciária de Belém - Pará, para dirimir quaisquer litígios oriundos 
deste Pregão.  
 
 

 
 
 

Belém, 14 de Maio de 2018. 
 
 
 

PATRICIA CORDOVIL PINHEIRO 
GOVERNO DO ESTADO DO PARÀ  

IGEPREV-PA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 

 

R:\DAFIN\GERAS\GERAS CONTRATOS E SERVIÇOS\2018\CPL\Licitação e Dispensa de Licitação\01 COTAÇÃO ELETRÔNICA\Cotação Eletrônica 2018\Xxx licença de software\Edital 
licença de software.doc 

Página 4 de 
14 

Av. Alcindo Cacela, 1962– Bairro Nazaré – Belém (PA) 

CEP: 66.020-040 – Fone: (91) 3182-3507 

http://www.igeprev.pa.gov.br – e-mail: licitacoes@igeprev.pa.gov.br 
 

 

ANEXO I 
 

TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 

 
1. OBJETO 
Aquisição de licenças de uso de software de Informática. 
 
2. JUSTIFICATIVA 
Os mesmos serão utilizados na edição de arquivos do formato PDF (Portable Document Format), 
desenvolvido pela empresa Adobe Systems, comumente utilizada como formato de arquivo padrão na 
Internet devido a sua propriedade de manter os elementos de texto e imagens de maneira 
independente do Sistema Operacional ou do equipamento. Outro motivo que justifica a grande 
aceitação do formato PDF é por ser livre, por isso, há softwares disponíveis para leitura em vários 
sistemas operacionais. 
 
Entretanto, o Núcleo de Gerência de Investimento (NUGIN), possui uma necessidade de editar 
documentos no formato PDF, devido ao FUNPREV (Fundo Previdenciário do Estado do Pará), que é um 
fundo de capitalização utilizado para prover recursos que sustentem os pagamentos dos benefícios de 
aposentadoria e pensão dos servidores públicos que ingressaram no Estado após janeiro de 2017. 
 
No edital do FUNPREV 2018, localizado no site oficial da IGEPREV/PA, no endereço de internet: 
http://www.igeprev.pa.gov.br/sites/default/files/0-EDITAL%20DE%20CREDENCIAMENTO-
IGEPREV%20final%20-%20Reserva%20-%20SITE_1.pdf, há uma exigência de preenchimento de 
formulários descritos no item 8.9, cujo descumprimento pode levar ao descredenciamento das 
Instituições Financeiras interessadas em participar do FUNPREV (item 7.1.d). Estes formulários estão 
disponíveis em formato de arquivo Documentos de Texto do Microsoft Word (DOCX) ou em 
Documentos HTML que podem ser abertos em Navegadores de Internet. 
 
As Instituições Financeiras interessadas em participar do Processo de Credenciamento do FUNPREV, 
precisam preencher estes formulários descritos no edital de credenciamento, salvar os formulários em 
formato de arquivo PDF e enviar para o e-mail do IGEPREV para serem analisados pela equipe do 
NUGIN. 
 
Porém, para que os servidores do setor do NUGIN possam fazer tais análises, eles necessitarão editar 
estes formulários em formato PDF para poderem adicionar informações em campos específicos destes 
documentos. A equipe do NUTI (Núcleo de Tecnologia da Informação) realizou testes com a suíte de 
escritório Microsoft Office 2013 e 2016, para verificar se este software era capaz de atender as 
necessidades do NUGIN, entretanto, tais softwares não atenderam as necessidades do setor, pois a 
abertura e edição dos documentos do formato PDF aconteceu de forma errática, desta forma, 
inviabilizando o uso no dia-a-dia. 
 
Portanto, para atender esta necessidade no processo de credenciamento das Instituições Financeiras, o 
Núcleo de Gerência de Investimento solicita a aquisição de licenças de uso de softwares que permita 
abrir, criar, editar e salvar os arquivos no formato PDF, pois o Instituto não possui licenças de uso para 
este tipo de software no momento. 
 
3. ESPECIFICAÇÕES/CARACTERÍSTICAS 
Abaixo a especificação dos itens com as suas descrições, unidades e quantidades necessárias. 
 

http://www.igeprev.pa.gov.br/sites/default/files/0-EDITAL%20DE%20CREDENCIAMENTO-IGEPREV%20final%20-%20Reserva%20-%20SITE_1.pdf
http://www.igeprev.pa.gov.br/sites/default/files/0-EDITAL%20DE%20CREDENCIAMENTO-IGEPREV%20final%20-%20Reserva%20-%20SITE_1.pdf
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ITEM ESPECIFICAÇÕES QTD 

01 Editor e criador de arquivos do formato PDF (Portable Document Format), com as seguintes 
características: 

 Compatível com Microsoft Windows 7, 8.1 e 10. 

 Compatibilidade para todos os tipos de conteúdo PDF (Texto e Multimídia). 

 Criar arquivos PDF em qualquer aplicativo capaz de imprimir. 

 Edição de arquivos PDF de forma intuitiva, clicando e arrastando parágrafos, sem 
necessidade de reajustar a formatação, como listas numeradas/marcadores e tabelas. 

 Copiar e colar partes selecionadas de um arquivo PDF preservando a formatação. 

 Suporte para organizar e visualizar vários documentos antes de unir em um único 
arquivo PDF. 

 Adicionar funcionalidade ao Microsoft Word para criar arquivos PDF protegidos que 
restringem cópia e edição 

 Suporte para exportação/conversão de arquivos PDF para os formatos editáveis do 
Microsoft Office, mantendo a formatação a mais precisa possível. 

 Localizar e substituir texto de forma simplificada. 

 Digitalizar documentos impressos em formato PDF para edição com fontes 
correspondentes ao texto original 

 Correção ortográfica automática nos arquivos PDF 

 Suporte para leitura com opção de alto contraste. 

02 

 
4. PRAZO DE ENTREGA DOS OBJETOS LICITADOS 
4.1. Máximo de 10 (Dez) dias, a contar da data do empenho;  
 
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO  
5.1. O pagamento devera ser efetuado mediante a apresentação da nota fiscal eletrônica emitida pela 
contratada, devidamente atestada pela administração, conforme disposto no art. 73 da Lei nº 8.666, de 
1993 e os seguintes procedimentos: 

5.1.1 O prazo para pagamento da nota será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos  após a 
emissão e protocolização, por parte da contratada, da documentação fiscal e contábil, contados a 
partir da devida aprovação/certificação do setor responsável pelo recebimento do produto;  

5.2 O pagamento será creditado em favor do vencedor mediante crédito em conta corrente aberta no 
banco do estado do Pará S/A – BANPARÁ, conforme determina o decreto estadual nº 877 de 31 de 
março de 2008, ressalvados os casos dispostos na Instrução Normativa Nº 0018 de 21 de maio de 2008 
da Secretaria do Estado da Fazenda, publicada no DOE nº 31.174 de 23 de maio de 2008. 

5.2.1 O prestador de serviço que ainda não seja credenciado do Banco do Estado do Pará deverá 
providenciar a abertura de conta corrente na agencia de sua preferência 
5.3 Será  providenciada a consulta “ON LINE” junto ao SICAF antes do pagamento para verificação da 
situação relativamente às condições exigidas na licitação, cujos resultados serão impressos e juntados 
aos autos do processo próprio. 
5.4 Não serão concedidos reajuste ou correção monetária do valor do contrato, durante a execução do 
prazo contratual estabelecido, sendo ele fixo e irreajustável. 
 
6. DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 
6.1 O prazo de vigência do contrato deverá possuir validade de 48 meses, contados a partir da entrega 
do objeto.  
 
7. DA FORMALIZAÇÃO DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
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7.1 A adjudicatária será convocada para no Maximo de 5(cinco) dias úteis, contados a partir da efetiva 
convocação, para a retirada da nota de empenho. 
7.2 A recusa injustificada de a adjudicatária aceitar ou retirar a nota de emprenho, dentro do prazo 
estabelecido acarretará a aplicação das penalidades estabelecidas no edital; 
7.3 O prazo de retirada da nota poderá ser prorrogado uma única vez por igual período, quando 
solicitado pela adjudicatária durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pelo 
igeprev; 
 
8. GARANTIA MÍNIMA 
8.1 Todos os produtos acima deverão apresentar garantia de acordo com o código de defesa do 
consumidor ou de acordo com o descrito na proposta comercial, sendo a mais benéfica para o IGEPREV, 
contados após o recebimento definitivo dos produtos, a contar da data de assinatura de o termo de 
recebimento definitivo dos mesmos. 
8.2 O PERÍODO GARANTIA será aquele oferecido pela CONTRARADA em sua Proposta Comercial; 
8.3 O inicio do PERÍODO DE GARANTIA dar-se-á na data de emissão do TERMO DE RECEBIMENTO 
DEFIMITIVO; 
8.4 Durante o PERÍODO DE FUNCIONAMENTO EXPERIMENTAL, caso o produto apresente mais de 3(três) 
falhas de funcionamento do mesmo tipo ou não, deverá ser substituído por outro completamente novo 
e com as características deste. Neste caso, dar-se-á inicio aos procedimentos e prazos estabelecidos nas 
CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO; 
8.5 A CONTRATADA fica obrigada, durante o Período DE GARANTIA e em caso de necessidade de 
substituição de produtos e/ou componentes que não mais existam no mercado, ou que estejam fora de 
linha de fabricação em razão de evolução tecnológica ou que, por qualquer outro motivo O fabricante 
não mais o produza, a proceder à substituição por produto e/ou componente tecnologicamente 
equivalente ou superior; 
 
9. LOCAL DE ENTREGA 
9.1. A entrega deverá ocorrer no horário de 08h as 13h e de 14h as 17h, de segunda a quinta. As sextas 
de 08h as 14h, exceto feriados no IGEPREV – Endereço: Av. Alcindo Cacela 1962, bairro Nazaré, CEP: 
66.040-020, Belém/PA. 
9.2 Os produtos devem ser acondicionados, obrigatoriamente, de forma adequada e resistente, após a 
entrega, se verificadas irregularidades posteriores, o licitante vencedor deverá promover a regularização 
no prazo de 02 (dois) dias a contar da notificação, sob pena de suspensão na tramitação da liquidação 
da nota fiscal/fatura, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis; 
9.3 O recebimento do objeto licitado será procedido, com observância às disposições abaixo descritas, 
bem como em conformidade com o contido no art. 73, inciso 11, da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 
1993. 
 
10. CONDIÇOES DE RECEBIMENTO 
10.1 Os produtos serão recebidos pelo Núcleo de Tecnologia da Informação - NUTI, no horário de 08h as 
13h e de 14h as 17h, de segunda a quinta. As sextas de 08h as 14h, exceto feriados;  
10.2 No ato da entrega, o departamento responsável emitirá TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO 
relacionando todos os produtos recebidos, nos termos da Nota Fiscal; 
10.3 Os produtos serão objeto de inspeção, que será realizada por técnico do Departamento 
responsável, com O acompanhamento de técnico da CONTRATADA, e constará das seguintes fases: 
a) Abertura das embalagens se houver; 
b) Comprovação de que o produto atende às especificações mínimas exigidas e/ou aquelas superiores 
oferecidas pela CONTRATADA; 
c) Colocação do produto em funcionamento; 
10.4 O período de inspeção será de até 10 (dez) dias úteis, contados da data inicial do contato feito pelo 
Técnico da CONTRATADA, para acompanhar/executar as fases de inspeção descritas no subitem acima. 
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a) Iniciada a fase de inspeção, se houver qualquer interrupção na inspeção motivada pelo técnico da 
CONTRATADA (p.ex. ausentar-se ou deixar de comparecer para continuar a inspeção no expediente 
seguinte), este período não será computado para fins de conclusão da fase de inspeção. 
10.5 Findo o prazo de inspeção e comprovada a conformidade dos produtos com as especificações 
técnicas exigidas no Edital e aquelas oferecidas pela CONTRATADA, a Seção responsável emitirá o 
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO; 
10.6 Nos casos de substituição do produto iniciar-se-ão os prazos e procedimentos estabelecidos nestas 
CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO. 
 
11 OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
11.1 São obrigações da CONTRATADA: 
A. Cumprir com o que foi solicitado no Edital; 
B. Retirar a nota de empenho relativa aos bens adjudicados. 
C. Entregar os produtos em prazo não superior ao máximo estipulado no edital. Caso a entrega não seja 
feita dentro do prazo, a CONTRATADA ficará sujeita a multa estabelecida neste contrato; 
D. Substituir por novo, em até 30 dias corridos após notificação escrita, qualquer produto em desacordo 
com a proposta ou com as especificações do objeto desta licitação ou que porventura sejam entregues 
com defeitos ou imperfeições, sem que isso implique em ônus a CONTRATANTE; 
E. Entregar o produto dentro das especificações contratadas na localidade relacionada no Item "9" deste 
Termo de Referência, acompanhado da nota fiscal/fatura contendo as especificações do produto, bem 
como o quantitativo, preço unitário e o valor total; 
F. O objeto do presente certame a ser fornecido deverá estar apropriado para o uso e com a garantia 
mínima prevista pelo fabricante a contar da efetiva entrega; 
G. Manter-se, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com todas as obrigações 
assumidas, as condições de Habilitação e Qualificação exigidas no Processo licitatório de origem; 
H. Aceitar nas mesmas condições de sua proposta, os acréscimos ou supressões no objeto deste ajuste 
que porventura se fizerem necessárias observadas o disposto nos li li 12 e 22 do Artigo 65 do estatuto 
das licitações e Contratos Administrativos; 
I. Regularidade junto à Seguridade Social (CND), Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), 
perante a Justiça do Trabalho ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF/FGTS) e às Fazendas 
Federal, Estadual e Municipal de seu domicílio ou sede; 
 
11.2 Obrigações da Contratante: 
A. Os objetos do contrato serão recebidos em definitivo pelo Núcleo de Tecnologia da Informação do 
IGEPREV. 
B. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados; 
C. Rejeitar, no todo ou em parte, os objetos do contrato entregues em desacordo com as obrigações 
assumidas pela contratada; 
D. Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente por meio de pessoa por ela credenciada; 
E. Verificar prazos de validade/garantia se for o caso; 
F. Comunicar por escrito a Contratada qualquer irregularidade encontrada na entrega dos itens, para 
que seja promovida a devida regularização; 
G. Em caso de cometimento de irregularidades por parte da CONTRATADA, não previstas 
especificamente no Instrumento Convocatório, conceder; o razoável para seu saneamento, sob pena de 
aplicação das penalidades previstas, em razão da não regularização no prazo concedido. 
H. Informar a Contratada sobre as normas e procedimentos de acesso às suas instalações para entrega 
do objeto; 
I. Comunicar por escrito a Contratada o não recebimento do objeto, apontando as razões de sua não 
adequação aos termos contratuais; 
J. Prestar aos empregados da Contratada informações e esclarecimentos que eventualmente venham a 
ser solicitados, e que digam respeito à natureza da entrega que tenham a executar;  
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K. Receber o objeto contratado, emitindo Atestado de Recebimento na Nota Fiscal/Fatura; 
I. Pagar à Contratada pelo recebimento do objeto contratual, nos termos descritos no edital; 
M. Suspender a tramitação da liquidação da Nota Fiscal/Fatura quando não houver atendimento às 
solicitações de correções de irregularidades no prazo de 2 (dois) dias. 
N. Encarregar-se do acompanhamento dos estágios das despesas oriundas do presente procedimento 
licitatório, quais sejam, empenhamento, liquidação e pagamento. 
 
12 FISCALIZAÇÃO E ATESTO NAS NOTAS FISCAIS 
A. A Fiscalização será executada por servidor do NUTI, designado para este fim. 
B. Caberá ao responsável pelo Núcleo de Tecnologia da Informação - NUTI, a atestação das Notas Fiscais, 
Faturas e Recibos correspondentes ao fornecimento dos produtos, objeto desta licitação, para efeito de 
pagamento. 
 
13 PROPOSTA DE PREÇO 
13.1 Os valores propostos deverão ser cotados em moeda corrente nacional e já incluídos todos os 
custos diretos e indiretos relativos ao Objeto do Edital, não cabendo ao IGEPREV quaisquer custos 
adicionais. 
13.2 Deverá especificar em proposta detalhada o valor unitário e total de cada item e a marca do 
produto. 

Belém (PA), 13 de Abril de 2018. 

 

Assinatura responsável 
NUTI 
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ANEXO II 

MODELO PARA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇO 

Ref.: Cotação Eletrônica IGEPREV nº XXX/201x. 

Processo n° 2018/167280  

Belém (PA), xx de xxxxx de 201x. 

Ao 
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARÁ-IGEPREV 
Av. Alcindo Cacela nº 1962 - Bairro Nazaré  
Belém (PA)-CEP: 66.040-020 - Fone: (91) 31823506. 
0bs: Esta proposta deverá ser em papel timbrado, assinada e datada pelo licitante.  

1. OBJETO DA PROPOSTA: Aquisição de licença para software de edição de arquivos PDF 

2. ESPECIFICAÇÕES  

ITEM 

 
ESPECIFICAÇÃO 

 
UNID. 

 
QUANT. 

 

PREÇO 
 

 
UNIT. 

 
TOTAL 

01 Aquisição de licenças de uso de Software de edição 

de arquivos PDF 

02       

Valor Total dos Itens POR EXTENSO   

OBS: Descrever as especificações dos itens. MARCA/MODELO/ETC... 

3. Prazo de entrega:  
4.  Local de entrega 
5. Prazo de Validade da Proposta: 60 dias 
6. Impostos e frete já inclusos. 
7. Prazo de Garantia de no mínimo 01 (um) ano, on-site, a contar da assinatura do recebimento 

definitivo conforme Termo de Referência. 
8. Dados bancários: Banco / Agencia (dígito) / Conta (dígito) 

 
Assinatura empresa 
Representante legal 

 
 

Razão Social:  
CNPJ:  
Endereço/telefone/Email:  
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ANEXO IV – DA MINUTA DO CONTRATO 

CONTRATO ADMINISTRATIVO XXX/201x - IGEPREV 
Cotação Eletrônica nº 00x/201x      Processo nº 2018/167280 

 
 
CONTRATO DE LICENÇA DE USO DE SOFTWARE 
DE EDIÇÃO DE ARQUIVOS PDF CELEBRADO 
ENTRE INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA 
DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV E 
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.  
 
 

O ESTADO DO PARÁ, pessoa jurídica de direito público interno, através do Instituto de Gestão 
Previdenciária do Estado do Pará - IGEPREV, com sede na X.X.X.X.X.X.X.X.X.X, Bairro Nazaré, inscrita no 
CNPJ/MF sob o nº. 05.873.910/0001-00, nesta cidade, neste ato representado por x.x.x.x.x.x.xx., 
conforme a Portaria de nº xxx/xxxx, publicada no DOE no dia xx/xx/xxxx que delegou poderes, 
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, residente e domiciliado 
x.x.x.x.x.x.x.x.x, Bairro: x.x.x.x.xx. CEP: xxxxx-xxx, na cidade de x.x.x.x.x.x.x/UF, no final assinado 
denominado CONTRATANTE e x.x.x.x.x.x.x.x.x.x., empresa com sede na x.x.x.x.x.x.x.x.x, Bairro: x.x.x.x.xx. 
CEP: xxxxx-xxx, na cidade de x.x.x.x.x.x.x/UF, inscrita no CNPJ/MF sob nº. x.x.x.x.x.x.x.x., neste ato 
representada por x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, residente e 
domiciliado x.x.x.x.x.x.x.x.x, Bairro: x.x.x.x.xx. CEP: xxxxx-xxx, na cidade de x.x.x.x.x.x.x/UF, denominado 
CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente contrato, em conformidade com a cotação 
eletrônica  nº. XXX/201X e a legislação vigente, especialmente com as Leis nº. 10.520/02 e nº. 8.666/93 
e mediante as cláusulas e condições que reciprocamente se outorgam e se obrigam: 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA: OBJETO 

Aquisição de licenças de uso de Software de edição de arquivos PDF, conforme as especificações dos 
itens, unidades e quantidades necessárias descritas no item 3 do termo de referencia 

 

CLÁUSULA SEGUNDA: ESPECIFICAÇÕES 

2.1. Especificação: Editor e criador de arquivos do formato PDF (Portable Document Format), com 
as seguintes características: 

 Compatível com Microsoft Windows 7, 8.1 e 10. 

 Compatibilidade para todos os tipos de conteúdo PDF (Texto e Multimídia). 

 Criar arquivos PDF em qualquer aplicativo capaz de imprimir. 

 Edição de arquivos PDF de forma intuitiva, clicando e arrastando parágrafos, sem necessidade 
de reajustar a formatação, como listas numeradas/marcadores e tabelas. 

 Copiar e colar partes selecionadas de um arquivo PDF preservando a formatação. 

 Suporte para organizar e visualizar vários documentos antes de unir em um único arquivo PDF. 

 Adicionar funcionalidade ao Microsoft Word para criar arquivos PDF protegidos que restringem 
cópia e edição 

 Suporte para exportação/conversão de arquivos PDF para os formatos editáveis do Microsoft 
Office, mantendo a formatação a mais precisa possível. 

 Localizar e substituir texto de forma simplificada. 

 Digitalizar documentos impressos em formato PDF para edição com fontes correspondentes ao 
texto original 

 Correção ortográfica automática nos arquivos PDF 
Suporte para leitura com opção de alto contraste. 
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2.2. Quantidade: 02 (duas) unidades 

 

CLÁUSULA TERCEIRA: DO PRAZO 

O prazo de vigência do presente CONTRATO será de 36 (Trinta e seis) meses, contado a partir da 
assinatura pela CONTRATADA da Ordem de Compra, sendo que a entrega deverá ocorrer em até 05 
(cinco) dias, contados a partir da emissão da Ordem de Serviços. 

 

CLÁUSULA QUARTA: DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

4.1. O valor do presente contrato é de R$x.x.x.x.x.x 
4.2. O pagamento devera ser efetuado mediante a apresentação da nota fiscal eletrônica emitida 

pela contratada, devidamente atestada pela administração, conforme disposto no art. 73 da 
Lei nº 8.666, de 1993 e os seguintes procedimentos: 
4.2.1. O prazo para pagamento da nota será efetuado em até 30 (trinta) dias corridos  após a 

emissão e protocolização, por parte da contratada, da documentação fiscal e contábil, 
contados a partir da devida aprovação/certificação do setor responsável pelo 
recebimento do produto;  

4.3. O pagamento será creditado em favor do vencedor mediante crédito em conta corrente aberta 
no banco do estado do Pará S/A – BANPARÁ, conforme determina o decreto estadual nº 877 
de 31 de março de 2008, ressalvados os casos dispostos na Instrução Normativa Nº 0018 de 21 
de maio de 2008 da Secretaria do Estado da Fazenda, publicada no DOE nº 31.174 de 23 de 
maio de 2008. 

4.4. O prestador de serviço que ainda não seja credenciado do Banco do Estado do Pará deverá 
providenciar a abertura de conta corrente na agencia de sua preferência. 

4.5. As despesas decorrentes de ordem ou transferência bancária correrão por conta da 
CONTRATADA; 

4.6. Será  providenciada a consulta “ON LINE” junto ao SICAF antes do pagamento para verificação 
da situação relativamente às condições exigidas na licitação, cujos resultados serão impressos 
e juntados aos autos do processo próprio. 

4.7. Não serão concedidos reajuste ou correção monetária do valor do contrato, durante a 
execução do prazo contratual estabelecido, sendo ele fixo e irreajustável. 
 

CLÁUSULA QUINTA: DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1. As despesas com o pagamento do referido objeto no valor de R$ XXXXX (X.X.X.X.X.X.X.X.X.X.X) 
estão previstas na seguinte dotação orçamentária: 
5.1.1. Unidade Orçamentária – 84201: Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará 
5.1.2. Programa do PPA 2016/2019 – 1297: Manutenção da Gestão 
5.1.3. Classificação Funcional Programática – 09.122.1297-8338: Operacionalização de Ações 

Administrativas. 
5.1.4. Fonte de recursos – 0261000000: Recursos próprios Diretamente arrecadados pela 

Administração indireta. 
5.1.5. Natureza da despesa – Outros serviços de terceiros PJ 
5.1.6. N° da Ação: 232385 
5.1.7. R$ 

 

CLÁUSULA SEXTA: OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

6.1. São obrigações da CONTRATADA: 
A. Cumprir com o que foi solicitado no Edital; 
B. Retirar a nota de empenho relativa ao objeto. 
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C. Entregar os produtos em prazo não superior ao máximo estipulado no edital. Caso a entrega não seja 
feita dentro do prazo, a CONTRATADA ficará sujeita a multa estabelecida neste contrato; 
D. Substituir por novo, em até 30 dias corridos após notificação escrita, qualquer produto em desacordo 
com a proposta ou com as especificações do objeto desta licitação ou que porventura sejam entregues 
com defeitos ou imperfeições, sem que isso implique em ônus a CONTRATANTE; 
E. Entregar o produto dentro das especificações contratadas, acompanhado da nota fiscal/fatura 
contendo as especificações do produto, bem como o quantitativo, preço unitário e o valor total; 
F. O objeto do presente contrato a ser fornecido deverá estar apropriado para o uso e com a garantia 
mínima prevista pelo fabricante a contar da efetiva entrega; 
G. Manter-se, durante toda a execução do Contrato, em compatibilidade com todas as obrigações 
assumidas; 
I. Regularidade junto à Seguridade Social (CND), Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), 
perante a Justiça do Trabalho ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (CRF/FGTS) e às Fazendas 
Federal, Estadual e Municipal de seu domicílio ou sede; 
 

6.2. Obrigações da Contratante: 
A. Os objetos do contrato serão recebidos em definitivo pelo Núcleo de Tecnologia da Informação do 
IGEPREV. 
B. Efetuar os pagamentos nas condições e preços pactuados; 
C. Rejeitar, no todo ou em parte, os objetos do contrato entregues em desacordo com as obrigações 
assumidas pela contratada; 
D. Relacionar-se com a CONTRATADA exclusivamente por meio de pessoa por ela credenciada; 
E. Verificar prazos de validade/garantia se for o caso; 
F. Comunicar por escrito a Contratada qualquer irregularidade encontrada na entrega dos itens, para 
que seja promovida a devida regularização; 
G. Em caso de cometimento de irregularidades por parte da CONTRATADA, não previstas 
especificamente no contrato, conceder; o razoável para seu saneamento, sob pena de aplicação das 
penalidades previstas, em razão da não regularização no prazo concedido. 
H. Informar a Contratada sobre as normas e procedimentos de acesso às suas instalações para entrega 
do objeto; 
I. Comunicar por escrito a Contratada o não recebimento do objeto, apontando as razões de sua não 
adequação aos termos contratuais; 
J. Prestar aos empregados da Contratada informações e esclarecimentos que eventualmente venham a 
ser solicitados, e que digam respeito à natureza da entrega que tenham a executar;  
K. Receber o objeto contratado, emitindo Atestado de Recebimento na Nota Fiscal/Fatura; 
I. Pagar à Contratada pelo recebimento do objeto contratual, nos termos descritos no edital; 
M. Suspender a tramitação da liquidação da Nota Fiscal/Fatura quando não houver atendimento às 
solicitações de correções de irregularidades no prazo de 2 (dois) dias. 
N. Encarregar-se do acompanhamento dos estágios das despesas oriundas do presente procedimento 
licitatório, quais sejam, empenhamento, liquidação e pagamento. 
 

CLÁUSULA SÉTIMA: LOCAL DE ENTREGA 

7.1. A entrega deverá ocorrer no horário de 08h as 13h e de 14h as 17h, de segunda a quinta. As 
sextas de 08h as 14h, exceto feriados no IGEPREV – Endereço: Av. Alcindo Cacela 1962, bairro 
Nazaré, CEP: 66.040-020, Belém/PA. 

7.2. Os produtos devem ser acondicionados, obrigatoriamente, de forma adequada e resistente, 
após a entrega, se verificadas irregularidades posteriores, o licitante vencedor deverá promover 
a regularização no prazo de 02 (dois) dias a contar da notificação, sob pena de suspensão na 
tramitação da liquidação da nota fiscal/fatura, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis; 
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7.3. O recebimento do objeto licitado será procedido, com observância às disposições abaixo 
descritas, bem como em conformidade com o contido no art. 73, inciso 11, da Lei n° 8.666, de 
21 de junho de 1993. 

 

CLÁUSULA OITAVA: FISCALIZAÇÃO 

8.1. A Fiscalização será executada por servidor do NUTI, designado para este fim. 
8.2. Caberá ao responsável pelo Núcleo de Tecnologia da Informação - NUTI, a atestação das Notas 

Fiscais, Faturas e Recibos correspondentes ao fornecimento dos produtos, objeto deste 
contrato, para efeito de pagamento. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES E MULTAS 

9.1. Pela inexecução total ou parcial do CONTRATO, a CONTRATANTE poderá garantida a prévia 
defesa, nos termos do artigo 87, “caput” e parágrafo 2º, da Lei nº 8.666/93 e art. 7°, Lei n° 
10.520/2002, aplicar a CONTRATADA as seguintes penalidades:  

a) advertência, nas hipóteses de fornecimento de produtos em desconformidade com as 
especificações técnicas, de execução irregular ou extemporânea do ato de entrega de que não 
resulte em prejuízo para a execução do CONTRATO.  
b) multa moratória, pelo não cumprimento do prazo de fornecimento, correspondente a 2% 
(dois por cento) ao dia sobre o valor da prestação em que se verificar o atraso, até o limite de 
10% (dez por cento) do valor da prestação.  
c) multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor do saldo contratual, pelo não 
cumprimento parcial do ajuste, e multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor 
contratual, pelo não cumprimento total do ajuste.  
d) suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Pública em até 05 (cinco) anos, observando a gravidade da situação, nos casos 
em que o adjudicado deixar de comparecer para assinar o contrato no tempo e condições 
estabelecidas neste Edital;  
e) O licitante deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame ou; 
deixar de manter sua proposta e a CONTRATADA ensejar o retardamento da execução do objeto 
contratado; falhar ou fraudar a execução do CONTRATO; comportar-se de modo inidôneo ou 
cometer fraude fiscal.  
f) A aplicação das penalidades previstas nas alíneas “a” e “d” poderá se dar simultaneamente às 
previstas nas alíneas “b” e “c”.  
§ Único: No caso de ser aplicada a penalidade de multa, a CONTRATANTE poderá descontar dos 
pagamentos eventualmente devidos a CONTRATADA ou cobrar judicialmente. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA: DO RECEBIMENTO DOS PRODUTOS 

10.1 Os produtos serão recebidos pelo Núcleo de Tecnologia da Informação - NUTI, no horário de 08h as 
13h e de 14h as 17h, de segunda a quinta. As sextas de 08h as 14h, exceto feriados;  
10.2 No ato da entrega, o departamento responsável emitirá TERMO DE RECEBIMENTO PROVISÓRIO 
relacionando todos os produtos recebidos, nos termos da Nota Fiscal; 
10.3 Os produtos serão objeto de inspeção, que será realizada por técnico do Departamento 
responsável, com O acompanhamento de técnico da CONTRATADA, e constará das seguintes fases: 
a) Abertura das embalagens se houver; 
b) Comprovação de que o produto atende às especificações mínimas exigidas e/ou aquelas superiores 
oferecidas pela CONTRATADA; 
c) Colocação do produto em funcionamento; 
10.4 O período de inspeção será de até 10 (dez) dias úteis, contados da data inicial do contato feito pelo 
Técnico da CONTRATADA, para acompanhar/executar as fases de inspeção descritas no subitem acima. 
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a) Iniciada a fase de inspeção, se houver qualquer interrupção na inspeção motivada pelo técnico da 
CONTRATADA (p.ex. ausentar-se ou deixar de comparecer para continuar a inspeção no expediente 
seguinte), este período não será computado para fins de conclusão da fase de inspeção. 
10.5 Findo o prazo de inspeção e comprovada a conformidade dos produtos com as especificações 
técnicas exigidas no Edital e aquelas oferecidas pela CONTRATADA, a Seção responsável emitirá o 
TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO; 
10.6 Nos casos de substituição do produto iniciar-se-ão os prazos e procedimentos estabelecidos nestas 
CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA: DA PUBLICAÇÃO 

O presente Contrato será publicado sob forma de extrato no Diário Oficial do Estado, no prazo de 10 
(dez) dias de sua assinatura, de conformidade com o que dispõe o art. 28, § 5º, da Constituição do 
Estado do Pará. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

Aplica-se, ao presente Contrato a Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e suas alterações, e aos casos 
omissos, as disposições do Código Civil Brasileiro e demais normas aplicáveis. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA: FORO 

As partes CONTRATANTES elegem o Foro da Comarca de Belém-PA como único competente para dirimir 
as questões que porventura surgirem na execução do presente Contrato, com renúncia expressa a 
qualquer outro.  
E, por estarem assim, justas e contratadas, assinam este instrumento em três vias de igual teor e forma, 
para um só efeito, na presença de duas testemunhas, a fim de que produza seus efeitos legais.  

 
Belém, xx de xxxxxxx de xxxx. 

 
___________________________________________ 

x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ 

 
 
 

__________________________________________ 
x.x.x.x.x.x.x.x.x.x.x 

EMPRESA 
 

TESTEMUNHAS: 
a) Testemunha da CONTRATANTE 
________________________________________ 
NOME: 
CPF: 

 
 

b) Testemunha da Contratada 
_______________________________________ 
NOME: 
CPF: 

  
 


