fZS

v

JNK'PAi

Ajr

OF MAOS DAOA.S C

) ',1

V,

Pagina

WWW.PACOTI.CE.GOV.BR

O POVO

EDITAL DO PREGAO PRESENCIAL N° 2018.02.06.1-PP
Regido pela Lei n.° 10.520/02 c subsidiariamente pela Lei n.° 8.666/93 e suas alterapocs posteriores, Lei N°

123 de 14 de dezembro de 2006 e legislapao complementar cm vigor.

PREAMBULO
O Prcgoeiro do Municipio de Pacoti, designada pela Portaria n.° 004/2018, de 02 de Janeiro de 2018,
toma publico para conhecimento de todos os interessados que as 09:00 horas do dia 28 de Fevereiro
de 2018, na Sede da Prefeitura Municipal de Pacoti, localizada a Av. Coronel Jose Cicero Sampaio,
N° 663, Centro, Cep: 62.770-000, Pacoti/CE, em sessao publica, dara inicio aos procedimentos de
recebimento c abertura dos envelopes concernentes as propostas de prepos, formalizapao de lances
verbais e documentos de habilitapao da licitapao modalidadc PREGAO PRESENCIAL N"
2018.02.06.1-PP, identificado abaixo, mediante as condipoes estabelecidas no presente Edital c scus

anexos.

PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE LICENCA DE
USO E MANUTEN’CAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE,

Criterio de Julgatnenlo:

PORTAL DA TRANSPARENCY, FOLHA DE PAGAMENTO,
ALMOXAR1FADO E PATR1MONIO PARA AS ATIVIDADES DO
INST1TUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE,
CONFORME ESPECIFICAfOES CONTEDAS NO PROJETO
BAS1CO/TERMO DE REFERENCIA._
_
Menor Prepo por LOTE

Especie:

Pregao Presencial

Secretaria(s)/Orgaos
Participantes:

INSTTTUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PACOTI

Objeto:

DEF1N1COES GERAIS:
Nesta licitapao serao encontradas palavras, siglas e abreviaturas com os mesmos significados:
1. LICITACAO: - O procedimento de que trata o presentc edital;
2. LICITANTE: - Pessoa Juridica que participa desta licitapao;
Documentos referentes a verificapao atualizada da situacao juridica,
3. liAB1TJTAC AO:
regularidade fiscal e trabalhista, qualificapao tecnica, economico-financeira, que seja exigida ncste
edital, do vencedor da fasc de proposta de prepos;
4. ADJUDICATARIA: - Pessoa Juridica vencedora da licitapao, a qual sera adjudicado o seu

-

objeto;

5. CONTRATANTE: - O Municipio de Pacoti, atraves do(s) orgao(s) competente(s) que e(sao)
signatario(s) do instrumento contratual;
6. VENCEDORA: - Pessoa Juridica a qual foi adjudicado o objeto desta licitapao, e e signataria do
contrato com a Administrapao Publica;
7. FISCALIZACAO/ INTERVENIENCIA: - A Prefeitura Municipal de Pacoti, que c 0 orgao
encarregado do acompanhamento e fiscalizacao do fomecimento;
8. PREGOEIRO: Servidor designado por ato do titular do Poder Executivo Municipal, que

-

rcalizara os procedimentos de credenciamento dos interessados, recebimento dos envelopes das

propostas de prepos e da documentapao de habilitapao, abertura dos envelopes, o seu exame e a
classificapao dos proponentes, condupao dos procedimentos relativos aos lances e a escolha da
proposta oil do lance de menor prepo, adjudicapao, quando nao houver recurso, elaborapao da ata,
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condugao dos trabalhos da equipe de apoio, recebimento, o exame e a decisao sobre recursos e o
encaminhamento do proccsso devidamente instruido, apos a adjudicagao, a autoridadc superior,
visando a homologagao e ou a contratacao;
9. EQUIPE DE APOIO: Equipe designada por ato do titular do Poder Executivo Municipal,
formada por, no minimo, 02 servidores que prestarao a necessaria assistencia ao PREGOEIRO
durante a realizagao do pregao;
10. AUTORIDADE SUPERIOR: - E o titular do orgao ou entidade de origem desta licitagao,
Ordenadora de Despcsa do(s) orgao(s) compctente(s), incumbido de definir o objeto da licitagao,
elaborar seu Projeto Basico/Termo de referencia, determinar a abertura da licitagao, decidir os
recursos contra atos do Pregoeiro, adjudicar o objeto ao vencedor, no caso de interposigao de
recurso, homologar o resultado da licitagao e promover a celebragao contratos;
11 .MENOR PREQO POR LOTE-: Cada parcela que perfaz o objeto desta licitagao.
12. PMP: - Prefeitura Municipal de Pacoti.

-

COMPOEM O PRESENTE EDITAL DAS PARTES A E B, CONFORME A SEGUIR

APRESENTADAS:
PARTE A - Condigoes para competicao, julgamento e adjudicagao.
Em que sao estabclecidos os requisitos e as condigoes para competigao, julgamento e formalizagao
dos contratos.

PARTE B - ANEXOS
Anexo I - Termo de Referencia do Objeto;
Ancxo II - Modelo de Proposla de Pregos;
Anexo III - Modelo dc Dedaragoes/Procuragao;
Anexo IV -Minuta do Contrato.
1-DO OBJETO

1.1 - A presente licitagao tem por objeto e a PRESTAQAO DE SERVIQO DE FORNECIMENTO
DE LICENQA DE USO E MANUTENQAO DE SISTEMAS DE CONT ABILID ADE, PORTAL
DA TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXAR1FADO E PATRIMOMO
P.ARA AS ATIV1DADES DO 1NSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
PACOTI /CE,
CONFORME
ESPECIFICACOES CONTIDAS NO PROJETO
BASICO/TERMO DE REFERENCIA, tudo de acordo com as espccificagoes dos Anexos, parte
integrante deste edital.

2 - DAS CONDIQOES DE PARTICIPACAO
2.1 - Poderao participar desta licitagao, pessoa juridica sob a denominagao de socicdades empresarias
(sociedades em nome coletivo, cm comandita simples, em comandita por agoes, anonima e limitada)
e de sociedades simples (associagoes, fundagoes e sociedades cooperativas) regularmente
estabclecidos neste Pais, cadastrados ou nao no Cadastro de Fomecedores da Prefeitura Municipal de
Pacoti e que satisfagam a todas as condigoes da legislagao em vigor, deste edital, inclusive tendo seus
objetivos sociais compativeis com o objeto da licitagao.
2.2 - A incompatibilidadc dos objetos sociais da licitante com o objeto da licitagao implicara na
impossibilidade de sua participagao no certame.
2.3 - Nao poderao participar licitantes com socios, diretores ou representantes comuns.
2.3.1 - Sc antes do inicio da abertura dos envelopes de prego for constatada a comunhao de socios,
diretores ou representantes entre licitantes participantes, somente uma delas podera participar do
certame.
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2.3.2 Se constatada a comunhao de socios, diretores ou representantes entre licitantes participantes
apos a abertura dos envelopes de prepo, os rcspectivos participantes serSo automaticamente
desclassificados do certame, independentemente do prepo proposto.
2.4 Nao poderao participar da presente licitapao os interessados que se encontrem em processo de
falencia ou concordata, de dissolupao, de fusao, de cisao ou de incorporapao, ou ainda, que estejam
cumprindo suspensao temporaria de participapao em licitapao ou impedimento de contratar com a
Prefeitura Municipal de Pacoti/CE, ou tenham sido declaradas inidoneas e estejam impedidas de
licitar ou contratar com a Administrapao Publica Federal, Estadual e Municipal, bem como licitantes
que se apresentem constituidos na forma de empresas em consorcio, ou ainda.
2.5 - Empresas cujos diretores, gerentes, socios e responsaveis tecnicos sejam servidores ou dirigentes
da PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI, membra efetivo ou substitute da Comissao de
Pregao, bem como o PREGOEIRO ou membra da Equipe de Apoio.
2.6 - A(s) empresa(s) participante(s) do presente processo licitatorio devera(ao) estar ciente que o
objeto adquirido estara sujeito a aceitapao pelo orgao recebedor, ao qual cabera o direito de recusar
caso n3o esteja de acordo com o especificado no Termo de Referenda da presente licitapao ou seja o
servipos de qualidade inferior ao solicitado ou ainda por questao de interesse publico devidamente
justificado.
2.6 - A participapao na licitapao implica automaticamente na aceitapao integral e irretratavel dos
termos e conteudos deste cdital e seus anexos, a observancia dos preceitos legais e regulamentos em
vigor; e a responsabilidadc pela fidelidade e legitimidade das informapoes e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitapao.

-

2.7 - As empresas enquadradas como Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP),
conforme incisos 1 e II do Artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e
que pretenderem usufiruirem de seus beneficios nesta licitapao do regime diferenciado e favorecido
previsto naquela lei, deverao apresentar, no ato do CREDENCIAMENTO a Certidao
Simplificada emitida pela Junta Comercial, nos termos do art. 8° da IN 103/2007 do DNRC Departamento Nacional de Registro no Comercio.
2.8 - As empresas enquadradas no regime diferenciado e favorecido das Microempresas (ME) e
Empresas de Pequeno Porte (EPP) que nao apresentarem a certidao prevista no subitem anterior,
poderio participar normalmente do certame, porcm, em igualdade de condipoes com as empresas
nao enquadradas neste regime.
2.9 - O inicio da scssao dc credenciamento dar-se-a ate o horario previsto no preambulo deste edital
sem tolerancia (para os proponentes) para possiveis atrasos, podendo haver atrasos exclusivamente
por parte da Comissao, somente em caso fortuito ou de forpa maior.

-

3 DAS FASES DO PRESENTE PROCESSO
MB

fi*

3.1 - Credenciamento;
3.2 - Recebimento dos envelopes de “propostas de prepos” e “documentos de habilitapao”;
3.3 - Abertura das propostas de prepos apresentadas, verificapao e classificapao inicial;
3.4 Lances verbais entre os classificados;
3.5 - Habilitapao do licitante mclhor classificado;
3.6 - Recursos;
3.7 - Adjudicapao.

-

4 - DO CREDENCIAMENTO

4.1 - No dia, hora e local definidos no preambulo deste Edital, sera realizada sessao publica para
recebimento dos documentos de Credenciamento, envelopes contendo aaPropostas de Prepos e
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Documcntos de Habilitaÿao, devcndo o interessado ou seu representante, se for o caso, credenciar-se
a perante Pregoeiro Oficial do Munidpio de Pacoti.
4.2 - Cada lidtante devera apresentar-se com apenas 01 (um) representante, devidamente munido de
documentafao habil de credenciamento, o qual sera o unico admitido a intervir nas diversas fases do
procedimento licitatorio, respondendo assim, para todos os efeitos, pelo lidtante representado.

-

4.3 Para o credenciamento do representante deverao ser apresentados os seguintes documentos:
4.3.1 - C6pia de seu documento oficial de identificacao (com foto) do representante, valido na forma
da lei; e
4.3.2 - Procuracao publica ou instrumento particular de mandato, conforme modelo discriminado no
item 1 do ANEXO III deste Edital, caso o representante nao seja socio-gerente, diretor do licitante ou
titular de firma individual, firma reconhecida do outorgante;
4.3.3 - Documento que comprove a titularidade do outorgante (atos constitutivos da pessoa juridica,
ata de sua eleifao, etc.)
4.3.4 Declarapao (com firma reconhecida em cartorio) dando tiencia de que cumprem os requisites
de habilitaÿao, conforme modelo disposto no item 2 do ANEXO III deste Edital;

-

4.4 - Caso o credenciado da pessoa juridica licitante seja socio-gerente, diretor do licitante ou titular
de firma individual, dispondo por si so de poderes de representafao, deverao ser apresentados
documentos que comprovem tal condif (atos constitutivos da pessoa juridica, ata de sua elei?ao,
etc.), nos quais estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obligates em
dccorrencia de tal investidura, acompanhado do documento oficial de identificacao.
4.5 - A incorrecao ou nao apresentacao dos documentos de que tratam os subitens anteriores nao
implicara na desclassificacao do proponente. Todavia, impedira o representante de se manifestar e
responder pelo participantc nas diversas etapas do procedimento, tendo em vista o Credenciamento,
ser etapa fimdamental e obrigatoria ao presente processo (Art. 11, inc. IV do Decreto n° 3.555 de
08/08/2000), exceto a ausencia do item 4.3.4, bem como a incompatibilidade do objeto social da
proponente com o objeto da licitafao, na qual estes, implicam no descumprimento das condifoes de
participacao e consequentemente enseja ao desatendimento quanto as exigencias editalicias,
proporcionando assim a elimina?ao sumaria do competente processo licitatorio, acarretando ao nao
prosseguimento e participate nos demais procedimentos e fases.
4.6 - Os documentos elencados no subitem 4.3 deverao ser apresentados em separado dos envelopes
de Proposta de Prefo e de Documentos de Habilitate, para que possam ser analisados no initio dos
trabalhos.
4.7 - Tao somente a pessoa credentiada podera intervir no procedimento licitatorio, sendo admitido,
para esse efeito, um unico representante por licitante interessada;
4.8 Nenhuma pessoa, ainda que munida de procurato, podera representar mais de uma empresa
neste Pregao, sob pena de exclusao sumaria de ambas as licitantes representadas, assim, devera
escolher qual empresa o representara;
4.9 - No decorrer do procedimento licitatorio, os licitantes poderao nomear representantes, caso nao
os tenha feito, descredenciar ou substituir os ja nomeados, desde que apresente os documentos
exigidos neste item. Entretanto, nao sera admitida a participate de um mesmo representante para
mais de uma empresa/entidade licitante.
4.10-0 PREGOEIRO ao iniciar os trabalhos, promovera a chamada para credenciamento de todos
os interessados para entregarem os documentos de credenciamento e envelopes, caso nao exista
demais manifestafoes, dar-se-a por encerrada a etapa de credenciamento, nao se admitindo licitantes

-

retardatarios;
4.11- Todos os documentos necessarios 4 participaÿao na presente fase deverao ser apresentados em
original, copia autenticada por cartorio competente, publicaf em Orgao Oficial ou autenticada pela
Comissao de Pregao, mediante apresentacao do original.
EtTURA M l N I
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5 - DOS DOCUMENTOS E ENVELOPES A SEREM APRESENTADOS
•••

5.1- Alem dos documentos de credenciamento e condigoes de participagao, previstos no item 4, cada
licitante devera ainda apresentar simultaneamente 02 (dois) conjuntos de documentos, a saber:
“Proposta de Prego” e “Documentos de Habilitagao”.
5.2- Os conjuntos de documentos relativos a “Proposta de Pregos” e aos “Documentos de
Habilitagao” devcrao ser entrcgues em envelopes separados, opacos e lacrados, rubricados no fecho,
enderegados a Prefeitura Municipal de Pacoti, identificados com o numero da presente licitagao, com
o nome do licitante, o numero do CNPJ, os titulos dos seus conteudos (“Proposta de Prego” ou
“Documentos dc Habilitagao”), respcctivamente.
5.3- Todos os documentos necessarios a participagao na presente licitagao poderao ser
apresentados em original, copia de publicagdes em orgao da impressao ofidal, copia do original
autenticada por cartorio competcntc.
5.3.1- Nao serao aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magneticos, filmes ou
copias em fac-simile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, graficos ou
catalogos apenas como forma de ilustragao das propostas de prego.
5.3.2- Os documentos necessarios a participagao na presente licitagao, compreendendo os
documentos de credenciamento, as propostas dc pregos e documentos referentes a habilitagao,
devcrao ser apresentados no idioma oficial do Brasil.
5.3.3- Quaisquer documentos necessarios a participagao no presente certame licitatorio, apresentados
em lingua estrangeira, deverao ser autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos para o
idioma oficial do Brasil, por tradutor juramentado.
5.4- Nas certidoes apresentadas neste processo, quando nao consignado o respectivo prazo de
validade em seu bojo, deverao ter sido emitidas nos 60 (sessenta) dias anteriores a data marcada para
o recebimento dos envelopes, salvo determinagao legal especifica em contrario, comprovada
mediante documento.
5.4.1- Excetuam a exigencia anterior, os documentos a que se referem os itens 7.4.1 e 7.4.2 deste
edital.
6 - DAS PROPOSTAS DE PRE£OS

6.1 - A proposta dc pregos devera ser elaborada em 01 (uma) via em papel timbrado ou com carimbo
com os dados do interessado, manuscrita cm letra de forma em tinta nao lavavel ou confeccionada
por maquina, impresso por computador ou qualqucr processo eletronico, sem altemativas, emendas,
rasuras ou entrelinhas, datada e assinada, contendo na parte externa do envelope correspondente as
seguintes indicagoes:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI
PREGAO PRESENCIAL N." 2018.02.06.1-PP
CNPJ
LICITANTE:.
ENVELOPE N.° 01 (PROPOSTA DE PRECOS)

6.2- A proposta dc pregos devera ser apresentada seguindo o modelo padronizado no ANEXO II
deste Edital, contendo:
6.2.1- A modalidade c o numero da licitagao;
6.2.2- Endcrcgamento a Comissao de Pregoes da Prefeitura Municipal de Pacoti;
6.2.3- Razao Social, CNPJ, endcrcgo, numero da conta corrente, agenda bancaria, identificagao do
respectivo banco, e se houver, numero do telefone/l'ax, e enderego eletronico do proponente;
6.2.4- Prazo de execugao maximo, conforme os termos do edital;
6.2.5- Prazo de validade nao inferior a 60 (SESSENTA) DIAS;
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6.2.6- Os itens cotados, nos quantitativos licitados, segundo a unidadc de mcdida consignada no
edital;
6.2.7- Os valores unitarios cm algarismos de cada item;
6.2.8 - Valor Global, em algarismo e por extenso;
6.2.9 - Declaragao da licitante que, nos valores apresentados acima, estao inclusos todos os tributos,
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, taxas, ffetes, seguros, deslocamentos de
pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado, inclusive a
margem de lucro.
6.3 Caso a Proposta de Prego apresentada, esteja sem a devida assinatura, na forma do item 6.1
dcste edital, a mesma podera ser assinada no momento da constatagao da falha, desde que os
responsaveis legais estejam previamente credenciados e estejam presentes na sessao correspondente
credenciados para o ato.
6.4 - Os pregos constantes da proposta do licitante deverao confer apenas duas casas decimals apos a
virgula, cabcndo ao licitante proceder ao arredondamento ou desprezar os numeros apos as duas
casas decimals dos centavos, e deverao ser cotados em moeda corrente nacional.
6.5 - Os precos propostos scrao de cxclusiva responsabilidade do licitante, n<5o lhe assistindo o direito
de plcitear qualquer alteragao dos mesmos, sob alegagao de erro, omissao ou qualquer outro
argumento nao previsto em lei.
6.6 - Ocorrendo discrepancy entre os pregos unitarios e totais, prevalecerao os primeiros, podendo a
Pregoeiro proceder as correcoes necessarias quanto aos resultados dos calculos dos valores totais dos
itens corrigidos.
6.7 - Os quantitativos licitados e cotados deverao ser rigorosamente conferidos pelos licitantes.
6.7.1- A proposta deve contemplar o quantitative do item em sua totalidade conformc licitado.
6.8 - A apresentagao da proposta de precos implica na ciencia clara de todos os termos do edital e
scus anexos, em especial quanto a especificacao dos bens e as condigoes de participacao, competigao,
julgamento e formalizagao dos contratos, bem como a aceitagao e sujeigao integral as suas
disposigoes e a legislagao aplicavel, notadamente as Leis Federais n° 10.520/02 e 8.666/93, alterada
e consolidada.
6.9 Os pregos a serem cotados deverao levar em conta os pregos estimados para a contratagao,
insertos na pianilha anexa ao processo.
6.10 Na analise das propostas de prego a Pregoeiro observara preferencialmente o prego unitario,
facultando-lhe, porem, segundo criterio de conveniencia e oportunidade observar o prego total.
6.11- Sera desclassificada a proposta de pregos apresentada em deseonformidade com o item 6 deste
edital.
6.12 - Somente serao aceitos os documentos acondicionados no envelope “A” nao sendo admitido o
recebimento pelo Pregoeiro, de qualquer outro documento, nem permitido a licitante fazer qualquer
adendo aos ja entregues ao Pregoeiro.

-

-

-

-

7 DOS DOCUMENTOS DE HABILlTA£AO

wmmammm
7.1- O envelope “Documentos de Habilitagao” devera conter os documentos exigidos em uma unica
via, e ser apresentado na forma do subitem 5.2 deste edital, contendo a seguinte inscrigao no seu
Irontispicio:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI
PREGAO PRESENCIAL N.° 2018.02.06.1-PP
CNPJ

LICITANTE:.

_

ENVELOPE N.“ 02 (DOCUMENTOS DE
HABILITACAO)

EITURA f
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7.2- Os interessados, na forma dos artigos 34 a 37 da Lei Federal n.° 8.666/93, alterada e
consolidada, habilitar-se-ao a presente licitapao mediante a apresentapao dos documentos abaixo
relacionados (subitens 7.3 a 7.7), os quais serao analisados pelo Pregoeiro quanto a sua autenticidade
e o seu prazo dc validade.

-

7.3 RELATIVA A HABILITACAO JURIDICA:
7.3.1- REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresario individual, no registro publico de empresa
mercantil da Junta Comcrcial; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agenda,
apresentar o registro da Junta onde opera com averbapao no registro da Junta onde tem sede a
matriz.
7.3.2 - ATO CONST1TUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO em
vigor devidatnente registrado no registro publico de empresa mercantil da Junta Comerdal, em se
tratando dc sociedades empresarias e, no caso de sociedades por a?5es, acompanhado de documentos
de eleifao de seus administradores; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agenda,
apresentar o registro da Junta onde opera com averbatpao no registro da Junta onde tem sede a
matriz.
7.3.3 INSCRICAO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples exceto
cooperativas no Cartorio de Registro das Pessoas Juridicas acompanhada de prova da diretoria em
exercicio; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agenda, apresentar o registro no
Cartorio de Registro das Pessoas Juridicas do Estado onde opera com averbaÿao no Cartorio onde
tem sede a matriz.
7.3.4 - DECRETO DE AUTORIZACAO, cm se tratando de empresa ou sodedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZACAO PARA
FUNCIONAMENTO expedido pelo orgao competente, quando a atividade assim o exigir.
DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICACAO VALIDO (COM FOTO) E
7.3.5
COMPROVANTE DE CPF, do Socio - Administrador e ou Titular da Empresa.

-

-

-

7.4- RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
7.4.1- Prova de inscripao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);
7.4.2- Prova dc inscricao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso,
relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o
objeto contratual;
7.4.3- Provas de regularidade, em plena validade, para com:
7.4.3. 1- a Fazenda Federal (consistindo em Certidao Conjunta Negativa de Debito quanto aos
Tributos Federais e a Divida Ativa da Uniao (PGFN);
7.4.3.2- a Fazenda Estadual (Certidao Negativa de tributo estadual do domicilio da licitante);
7.4.3.3- a Fazenda Municipal (Certidao Negativa de Debitos Municipais) do domicilio ou sede do
licitante, ou outra equivalente, na forma da Lei;
7.4.3.5- o Fundo de Garantia por Tempo de Servipo - FGTS;
7.4.3.6- a Justipi do trabalho (Certidao Negativa de Debitos Trabalhistas CNDT).

-

7.4.4- As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) deverao apresentar toda a

documcntapao exigida para efeito de comprovapao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente
alguma restrifao;
7.4.5- Havendo alguma rcstripao na comprovafao da regularidade fiscal, sera assegurado o prazo de
05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for

declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a criterio da Comissao de PregOcs,
para a regularizayao da documentapHo c emissao dc eventuais certidoes negativas ou positivas com
efeito de certidao negativa;
7.4.6- A nao-regularizayao da documentacao, no prazo estabelecido, implicara decadencia do direito
a contratayao, sem prejuizo das sanfoes previstas no art. 81, da Lei no 8.666/93, sendo facultado a
t -!
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convocaqao dos licitantes rcmanescentes, na ordem dc classificaqao, para a assinatura do contrato, ou
a rcvogafSo da licitacao, ou lote, conforme o caso.

7.5- RELATIVA A QUALlFICA£AO ECONOMICO-FINANCEIRA:
7.5.1. Ccrtidao negativa de falencia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
juridica;
7.5.2- Balanqo Patrimonial e demonstrates contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis c
apresentados na forma da lei, devidamente registrado na Junta Comercial de origem, que
comprovcm a boa situaqao financeira da empresa, vedada a sua substituiqao por balancetes ou
balanqos provisorios, podcndo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 03
(ties) meses da data dc apresentafSo da proposta, devidamente assinados por contabilista registrado
no CRC, bcm como por socio, gerente ou diretor.
7.5.2. 1- No caso de Microempreendedorcs individual (ME1), Microempresas (ME) e Empresas de
Pcqueno Porte (F.PP) por forqa dos Arts. 44 e 45 da Lei Municipal n° 1.474 /2011, ficam as mesmas
desobrigadas da exigencia do item anterior.
7.6 - RELATIVA A QU ALIFICACAO TECNICA:
7.6.1- Comprovapao de aptidao para desempenho de atividade pertinente e compativel com o objeto
da licitapao, comprovado atraves de atestado de capacidade tecnica, fomecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado, nos quais conste cxecucao de servipos de mesma natureza do objeto da
presente licitapao, acompanhado do respectivo contrato firmado com a entidade que expediu o
referido atestado dc capacidade tecnica;
7.6.1.1- O atestado de Capacidade devera conter o numero do contrato, bem como o numero da
licitacao que deu origem ao mesmo, se houver, devendo o atestado cstar com firma reconhecida do
subescritor.
7.7 - DEMAIS DOCUMENTOS DE HABILITACAO:
7.7.1- Alvara de funcionamento;
7.7.2- Declarapao (com firma reconhecida em cartorio) de que, em cumprimento ao estabelecido na
Lei n'! 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do artigo 7°,
da Constituipao Federal, nao emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condipao de
aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo constante dos Anexos deste edital;
7.7.3- Declarapao (com firma reconhecida em cartorio) expressa de integral concordancia com os
tcrmos deste edital e seus anexos, conforme modelo constante dos Anexos deste edital;
7.7.4- Declarapao (com firma reconhecida em cartorio), sob as penalidades cabiveis, de inexistencia
de fato supervenientc impcditivo da habilitacao, ticando ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrencias posteriores, conforme modelo constante dos Anexos deste edital (art.32, §2°, da Lei n.°
8.666/93).

7.8 - A documentapao constante dos envelopes de habilitapao que forem abertos integrara os autos do
processo licitatorio e nao sera dcvolvida.
7.8.1 - Os envelopes com os documentos relativos a habilitapao dos licitantes nao declarados
classificados ao final da fase de competipao poderao ser retirados por seus representantes na propria
scssao, exceto, caso haja interposiqao de recursos, onde os mesmos ficarao sob a guarda da Comissao
de PregQes, podendo ser requerido somente ao julgamento definitivo do mesmo.
7.8.2 - Os documentos nao retirados permanecerao em poder do Pregoeiro, devidamente lacrados,
durante 30 (trinta) dias corridos a disposicao dos respectivos licitantes. Findo este prazo, sem que
sejam retirados. serao destruidos.
7.9 - Sera inabilitado o licitante que nao atender as exigencias deste edital referentes a fase dc
Habilitacao, bem como apresentar os documentos deleituosos em seus contcMos e forma.
'i
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8 - DOS PROCEDIMENTOS E DEMAIS
(CERTAME)

INFORMACOES

DA SESSAO

PUBLICA

8.1-0 Pregao sera do tipo presencial, com a abertura da licitagao em sessao publica, dirigida por um
Pregoeiro, e realizar-se-a no enderepo constante do Preambulo deste Edital, seguindo o tramite
indicado abaixo e obedecendo a legislapao em vigor.
8.2- RECEBIMENTO DOS DOCUMENTOS DE CREDENCIAMENTO E ENVELOPES: A
partir do horario estabelecido no preambulo deste Edital tera inicio a sessao publica do Pregao
Presencial, na presenpa dos representantes dos licitantes e demais pessoas que queiram assistir ao ato,
onde a Pregoeiro recebera de cada licitante ou de seu representante os documentos a que se referem o
item 4 deste edital (Credenciamento) e os envelopes 01 (Propostas de Precos) e 02 (Documentos de
Habiiitacao) em envelopes distintos, devidamente lacrados e rubricados nos fechos, fazendo registrar
o nome dos licitantes que assim procederam.
8.2.1 - Depois de encerrado o recebimento dos envelopes, nenhum outro envelope ou documento
sera accito pclo Pregoeiro.
8.2.2 - Apos a entrcga dos envelopes nao cabera desistencia por parte de qualquer licitante, salvo por
motivo justo decorrente de fato supervcniente e aceito pelo Pregoeiro.

8.3- CREDENCIAMENTO: No inicio da sessao os representantes dos interessados em participar do
certame deverao se identificar e se for o caso comprovar a existencia dos necessarios poderes para
formulacao de propostas e para a pratica de todos os demais atos inerentes ao certame, na forma do
item 4 deste instrumento, assinando entao lista de presenca.
8.4- ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO AS PROPOSTAS DE PRECOS: Abertos os
envelopes contendo a “Proposta de Precos” de todos os licitantes, a Pregoeiro ou membro da equipe
de apoio fara a verificacdo da confbrmidade das propostas com os requisites estabelecidos no edital.
A seguir, a Pregoeiro informara aos participantes presentes quais licitantes apresentaram propostas de
precos para o(s) objeto(s) da presente licitacao e os respectivos valores ofertados.
8.4.1- Apos a abertura dos envelopes contendo as propostas de precos a Pregoeiro examinara a
compatibilidade desta com os termos do edital, desclassificando as propostas que nao atendam aos
termos dessc edital.
8.4.2- A Pregoeiro podera, a qualquer tempo, determinar a suspensao da sessao, a fun de que o setor
tecnico da(s) Secretaria(s) interessada(s) na presente licitacao proceda ao exame de qualidade e
compatibilidade dos itens com os termos do edital, na forma do item 6.13 deste edital.
8.5- CLASSIFICACAO INICIAL: A Pregoeiro fara a ordenacao das propostas de todos os
licitantes, em ordem decrescente de valor, classificando o licitante com proposta de MENOR
PRECO POR LOTE e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores
em at6 10% (dez por cento) relativamente a de MENOR PRECO POR LOTE para que seus
representantes participem dos lances verbais.
8.5.1- Caso nao sejam vcrilicadas no minimo 03 (tres) propostas de prefos nas condipSes defmidas no
sub item 7.5, a Pregoeiro classificara as melhores propostas, ate o maximo de 03 (tres), para que seus
representantes participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os precos oferecidos nas propostas
escritas iniciais.
8.6- LANCES VERBAIS: Em seguida, sera dado inicio a etapa de apresentafao de lances verbais,
que deverao ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e com precos decrescentes,
obedecendo as seguintes disposicoes:
8.6.1- A Pregoeiro convidara individualmente os licitantes classificados, de forma seqiiencial, a
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preco e os demais, em
ordem decrescente de valor. No caso de empate de valor entre propostas sera realizado
imediatamente sorteio visando definir a ordem de lance entre os licitantes empatados.
F'REFt fURA M L. N 1 C
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8.6.2- So ser3o aceitos os lances cujos valores forem infericres ao ultimo lance que tenha sido
anteriormentc registrado.
8.6.3- A Prcgoeiro no inicio ou no decorrer da etapa de lances verbais tera a prerrogativa de:
a) determinar um intervalo minimo de valor entre os lances verbais a serem realizados;
b) determinar um periodo maximo de tempo para que cada licitante realize o lance verbal;
8.6.4- Nao sera aceito o lance realizado em desacordo com as determinaffles emanadas do Pregoeiro
na forma do sub item anterior.
8.6.5- Preclui o direito de apresentar lance verbal, sendo considerado desistente o licitante que deixar
de apresentar lance no prazo determinado pelo Pregoeiro na forma da alinea “b” do sub item 8.6.3.
8.6.6- A desistencia em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicara
exclusao do licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais, ficando sua ultima proposta
registrada para efeito de classificaipao ao final da etapa competitiva.
8.6.7- Quando nao mais se realizarem lances verbais por qualquer dos licitantes sera declarada
encerrada a etapa competitiva c ordenadas as ofertas em ordem decrescente de valor, exclusivamente
pelo criterio de menor preco.
8.6.8- O Pregoeiro podera negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preco melhor
para a Administracao nas situapoes em que nao se realizem lances verbais, ou realizando-se, depois
de declarado o encerramento da etapa competitiva se a oferta nao for aceitavel, ou se o licitante
classificado for considerado inabilitado, no exame de oferta subseqiiente.
8.6.9- Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e inicialmente classificadas sem que se
realizem lances verbais, o desempate sc fara por sorteio, em ato publico, na propria sessao do Pregao
Prescncial.
8.6.10. Apos a etapa de lances, sendo verificada a ocorrencia de empate ficto, sera assegurada, como
criterio de desempate, prefercncia de contratapao para as microempresas e empresas de pequeno
pone, nos termos do art. 44 da Lei Complementar n° 123, de 2006.
8.6.10.1. Entende-se por empate ficto, aquelas situap6es em que as propostas apresentadas pelas
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou ate 5 % (cinco por cento) superiores a
proposta mais bem classificada.
8.6.10.2. Nao ocorrera empate ficto quando o melhor lance fiver sido apresentado por empresa que se
enquadre como microcmpresa ou empresa de pequeno porte.
8.6. 11. Para efeito do disposto no item 8.6.10 deste Edital, ocorrendo o empate ficto, proceder-se-a da
seguinte forma;
a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada sera convocada para, em
querendo, apresentar nova proposta de preco inferior aquela considerada vencedora do certame, no
prazo maximo de 5 (cinco) minutos ap6s o encerramento dos lances, sob pena de preclusao, situa?ao
em que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado;
b) nao ocorrendo a contratafSo da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso
anterior, serao convocadas as remanescentes ME/EPP que porventura se enquadrem no mesmo
intervalo percentual de 5%, na ordem classificatoria, para o exercicio do mesmo direito;
c) No caso de igualdade dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte
que se encontrem no aludido intervalo, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela
que primeiro podera apresentar melhor oferta, desde que nao haja lances.
8.6.12- Declarada encerrada a etapa competitiva, com ou sem lances verbais, e realizada a
ciassificayao final das propostas, a Pregoeiro examinara a aceitabilidade do primeiro classificado,
espccialmente quanto a conformidade entre a proposta /oferta de menor preco e o valor estimado
para a contratacao constante da planilha anexa ao processo, decidindo motivadamente a respeito.
8.6.13- Tratando-se de preco inexeqtiivel, a Pregoeiro podera determinar ao licitante que comprove a
cxequibilidade de sua proposta, em prazo a ser fixado, sob pena de desclassificacao.
8.6.14- Ocorrendo a hipotese tratada no subitem anterior, a Pregoeiro abrira o envelope de
habilitacao do licitante primeiro classificado “sob condifto”, considerando o disposto no subitem

anterior.
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8.6.15- Diante da hipotese tratada no subitem 8.6.13 a Pregoeiro podera, tambem “sob condipao”,
negociar diretamente com o classificado subsequente para que seja obtida melhor oferta que a sua
proposta anteriormentc oferecida a fim de conseguir menor prepo, caso nao comprovada a
exequibilidade do licitantc anteriormente classificado.
8.6.16- O lance verbal depois de proferido sera irretratavel, nao podendo haver desistencia dos lances
ofertados, sujcitando-se o licitante desistente as penalidades constantes deste edital.
8.6.17- Os licitantes que apresentarem prepos excessivos ou manifestamente inexequiveis, serao
considerados desclassificados, nao se admitindo complementapao posterior.
8.6.18- Considerar-sc-ao prepos manifestamente inexequiveis aqueles que forem simbolicos, irrisorios
ou de valor zero, incompativeis com os precos de mercado, acrescidos dos respcctivos encargos.
8.6.19- Nao serao adjudicadas propostas com precos unitarios e/ou global superiorcs aos valores
estimados para a contra tapao, constantes da planilha anexa ao processo.
8.6.19.1 Serao considerados compativeis com os de mercado os precos registrados que forem iguais
ou inferiores a media daqucles apurados pelo setor competente da Prefeitura de Pacoti, responsavel
pela elaborapao e emissao da referida Planilha, assim tambem, dirimidas as eventuais duvidas que
possam surgir.
8.6.20 Caso o prepo referentc ao prepo final seja composto de prepos unitarios, devera a Pregoeiro,
antes da convocapao de todos os licitantes, solicitar ao vencedor a adequapao desses precos ao valor
do lance final.
8.6.21- Caso a licitante classificada com o MENOR PRE£0 POR LOTE seja uma ME/EPP e esta
apresente restripoes na comprovapao da regularidade fiscal, sera convocada para apresentar a
documentapao regularizada. Conta-se a partir da declaracao de vencedora do certame, o prazo de 05
(cinco) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a criterio do Pregoeiro, para regularizapao da
documentapao, nos termos do § lo do art. 43 da Lei Complementar n° 123, de 2006.
8.6.22- A nao-regularizapao da documentapao, no prazo previsto no subitem anterior, implicara
decadencia do direito a contratapao, sendo facultado ao (a) Pregoeiro (a) convocar os licitantes
remancscentcs, na ordem de classificapao crescente, revogar a licitapao ou o lote/item, conforme o

-

caso.
8.6.23- Caso a licitantc classificada com o MENOR PRECO POR LOTE seja uma empresa nao
beneficiada pelo tratamento diferenciado e nao apresente situapao regular, no ato da assinatura dos
contratos, sera convocado outro licitante, observada a ordem de classificapao crescente, para celebrar
o contrato, c assim sucessivamente.
8.6.24- O Contrato devera scr assinada cm ate 05 (CINCO) DIAS UTEIS da convocapao do licitante
declarado vencedor, observados os itens 8.6.21, 8.6.22 e 8.6.23, cabendo ainda a negociapao direta, a
fim de se obter prepo mais vantajoso.
8.7- HABILITAPAO DO LICITANTE CLASSIFICADO: Existindo proposta classificada
aceitavcl. a Pregoeiro anunciara a abertura do envelope referente aos “Documentos de Habilitapao”
do(s) licitante(s) que apresentou(aram) a(s) melhor(es) proposta(s), para confirmapao das suas
condipoes habilitatorias, determinadas no item 6.
8.7.1- Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Envelope n°
02 (Documentos de Habilitapao), ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital,
ou com irregularidades, serao considerados inabilitados, nao se admitindo complementacao
posterior, excetuando-se o disposto no item 8.6.21.
8.7.2- Constatado o atendimento das exigencias fixadas no edital, o licitante sera declarado vencedor,
scndo-Ihe adjudicado o objeto da licitacao, pelo Pregoeiro, caso nao haja intenpao de interposipao de
rccurso por qualquer dos demais iicitantes.
8.7.3- Sc o licitantc desatender as exigencias habilitatorias, a Pregoeiro examinara a oferta
subsequente, pcmiitida negociapao - subitem 8.6.8 do edital, verificando a sua aceitabilidade e
procedendo a vcrificapao da habilitapao do licitante, na ordem de classificapao, e assim
sucessivamente, ate a apuracao dc uma proposta que atenda integralmcnte ao edital, sendo o
respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certa
iF Co. 920.i 81
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8.7.4- Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Administrapao podcra fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias uteis para a apresentapao de nova
documentapao ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste artigo.
8.7.5- A Pregoeiro tera a prerrogativa de decidir se o exame dos “documentos de habilitapao” se dara
ao final da etapa competitiva de cada lote ou ao final do julgamento de todos os itens.
8.8- RECURSOS: Somentc no final da sessao, depois de declarado o(s) licitante(s) vencedor(es) do
certamc, qualquer licitante podcra manifestar, imediata e motivadamcnte, a intenpao de interpor
rccurso, com registro em ata da sintese das suas razOes, facultando-lhe juntar memorials no prazo de
3 (tres) dias corridos, ficando os demais licitantes dcsde logo intimados para apresentar contrarrazoes
em prazo sucessivo tambem de 03 (tres) dias corridos (que comepara a correr do termino do prazo da
recorrente), sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
8.8.1- O recurso sera dirigido ao(s) Secretario(s) Gestor(es), por intermedio do Pregoeiro, a qual
podera reconsiderar sua decisao no prazo de 05 (cinco) dias uteis, ou, nesse mesmo prazo, faze-Io
subir. devidamente informados, devendo, neste caso, a decisao ser proferida dentro do prazo de 05
(cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso pelo(s) Secretario(s) Gestor(es).
8.8.2- Nao serao admitidos recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por
rcpresentante nao habilitado legalmentc ou nao identificado no processo para responder pela
Licitante.
8.8.3- Nao sera concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatorios ou quando
ndojust illcada a intenpao de interpor o recurso pelo Licitante.
8.8.4- O recurso contra decisao do Pregoeiro tera cfeito suspensivo.
8.8.5- A falta de manitestapao imediata e motivada do licitante em recorrer, ao final da sessao do
Pregao Prescncial, important a predusao do direito de recurso e a adjudicacao do objeto da licitapdo
pelo Pregoeiro ao(s) licitante(s) vencedor(es).
8.8.6- A peticAo podera ser feita na propria sessao e. se oral, sera reduzida a termo em ata, facultado
a Pregoeiro o exame dos fatos e julgamento imediato do recurso.
8.8.7- O acolhimento de recurso importara a invalidapao apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.
8.8.8- Decidido(s) o(s) recurso(s) e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(s)
Secretario(s) Gestor(es) homologara(ao) e procedera(ao) a adjudicacao da(s) proposta(s)
vencedora(s), para determinar a contratapao;
Pregoeiro ou Secretario(s)
em sede
8.8.9- A intimapao dos atos decisorios da administrapao
recursal sera feita mediante afixapao dc copia do extrato resumido ou da Integra do ato na imprensa
oficial (flanelografo) da Prcfeitura de Pacoti, conforme disposto a Lei Organica do Municipio.
8.8.10- Os autos do processo administrative permanecerao com vista franqueada aos interessados na
sede da Comissao de Pregao.
8.9- ENCERRAMENTO DA SESSAO: Da sessao do Pregao Presencial sera lavrada ata
circunstanciada, que mcncionara os licitantes credenciados, as propostas escritas e verbais
apresentadas, na ordem dc classificapao, a analise da documentapao exigida para habilitapao e os
recursos interpostos, devendo ser a mesma obrigatoriamente assinada, ao final, pelo Pregoeiro e sua
Equipe de Apoio, e facultativamente, pelos licitantes ainda presentes quando do encerramento dos
trabalhos.
8.9.1- Ao final da sessao, caso nao haja intenpao de interposipao de recurso e o prepo final seja igual
ou inferior ao previsto ao valor orpado pela Administrapdo, sera feita pelo Pregoeiro a adjudicapao ao
licitante declarado vencedor do certame e encerrada a reuniao, ap6s o que, o processo, devidamente
instruido, sera encaminhado:
a) a Assessoria Juridica, para fins de analise e parecer;
b) c depois a(s) Secretaria(s) competentes para homologapao e subsequente formalizapao do contrato.
8. 10- SUSPENSAO DA SESSAO
8.10.1- A Pregoeiro e facultado suspender qualquer sessao mediante motivo devidamente justificado
e marcar sua reabertura para outra ocasiao, fazendo constar esta decisao na ata dos trabalhos.

—

T|

Av. Coronel Jos6 Cicero Sampaio, 663

-

CNP 07.910.755, 0001

- Centro

CEP

62770-00Q

77

Gr C6.0

j Pacoti/CE | Fone: (85) 3325.1 41 3

r

HO MUtflCiPA

AJf T

$

WWW.PACOTI.CE.GOV.8R

OEMAOSOADASC.TMOPOVO

8.10.2- A Pregoeiro podcra, para analisar as propostas de precos, os documentos de habilita?ao e
outros documentos, solicitar parcceres tecnicos e suspender a sessao para realizar diligenria a fim de
obter melhores subsidios para as suas decisoes.
8.11- EN DICACAO DO VENCEDOR: No julgamento das propostas/ofertas sera declarado
vencedor o Licitante que, tendo atendido a todas as exigencias deste Edital, apresentar o MENOR
PRECO POR LOTE, cujo objeto do certame a ela sera adjudicado.
8. 1 1.1- Nao serao considcradas ofertas ou vantagens nao previstas neste Edital.

-

9 DA(S) DOTACAO(OES) ORCAMENTARIA(S)
MM

9.1- As despesas decorrentes das eventuais contrata?oes que poderao advir desta licitado correrao a
conta das seguintes dotapoes orfamentarias e fontes de recursos: Recursos Ordinarios/Recursos
Proprios.
tlnidade Orpamentaria

Programa - Projeto Atiridadc

Elemento de Despesas

03.01

09.272.2805.2.004

3.3.90.39.00

10 - DA ADJUDICACAO E HOMOLOGAQAO DO PROCESSO LICITATORIO

-

10.01 A adjudicado desta licitado em favor do licitante cuja proposta de precos ou lance verbal
seja classificado em primeiro lugar, se nao houver recurso, e da competencia do Pregoeiro, quando
nao houver recurso.
10.02 - A homologacao deste pregao e da competencia do(a) Gestor(a) da SECRETAR1A
MUNICIPAL COMPETENTE.
10.03 - O(a) Gestor(a) da(s) Secretaria(s) Municipal Competente se reserva o direito de nao
homologar ou revogar o presente processo, por razoes de interesse publico decorrente de fato
superveniente devidamente comprovado e mediante fundamentado escrita.
10.04 - A homologado, conforme se verifique a necessidade, estara sujeita, ainda, k aferido das
informacoes prestadas pela licitante vencedora, inclusive no que se refere a inspefao in loco na sede
da empresa para fins de verificado de que se encontra em pleno fiinrionamento, incluindo sua
identificado externa e identificado de pessoal executando servipos durante o horario normal de
funcionamento.
10.5- A adjudicado e a homologado do resultado desta licitado nao implicara direito a

contratado.
II

-

CONSULT AS, RESPOSTAS, ADITAMENTO, DILIGENCIAS,

ANULACAO

REVOGACAO E

mmm
M
11.1- Ate 02 (dois) dias uteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa
podera solicitar esclarecimentos, providencias ou impugnar o ato convocatorio deste Pregdo
Presencial.
11.1.1- Decaira do direito de impugnar os termos do edital de licitado perante a Administrado
aquele que nao o fizer dentro do prazo fixado neste subitem, hipotese em que tal comunicado nao
tera efeito de recurso.
11.1.2- A impugnado feita tempestivamentc pelo licitante nao o impedira de participar do processo
licitatorio ate o transito em julgado da decisao a ela pertinente.
11.2- Somente serao aceitas solicitaipSes de esclarecimentos, providencias ou impugnafOes mediante
petido confeccionada em maquina datilografica ou impressora eletronica, em tinta nao lavavel, que
precncham os seguintes requisitos:
11.2.1- o enderecamento ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Pacoti;
11.2.2- a identificado precisa e completa do autor e seu representante legal (acompanhado dos
civil, profissao,
documentos cpmprobatorios) se fpr p caso, cpiptepdo o. notnc,
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domicilio, numero do documento dc identificapao, devidamente datada, assinada e protocolada na
scde da Comissao de Pregao da Prefeitura Municipal de Pacoti, dentro do prazo editalicio;
11.2.3- o fato e o fundamento juridico de seu pedido, indicando quais os itens ou subitens discutidos;
11.2.4- o pedido, com suas especificac'oes;
11.3- Cabera ao Pregoeiro decidir sobre a petifao no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
1 1.4- A resposta do Municipio de Pacoti/CE, sera disponibilizada a todos os interessados mediante
afixacao de copia da Integra do ato proferido pela administrafao na imprensa oficial (flanelografo) da
Prefeitura Municipal de Pacoti, conforme disposto a Lei Organica do Municipio.
11.5- O aditamento prevalccera sempre em relapao ao que for aditado.
1 1.6- Acolhida a peticao de impugnafSo contra o ato convocatorio que importe em modificaf ao dos
termos do edital sera designada nova data para a realizaqao do certame, exceto quando,
inquestionavelmente, a altera?ao nao afetar a formulate das propostas.
11.6.1- Qualquer modificav’ao neste edital sera divulgada pela mesma forma que se deu ao texto
original, exceto quando, inquestionavelmente, a alterapao nao afetar a formulafao das propostas.
11.7- DIL1GENCIA: Em qualquer fase do procedimento licitatorio, a Pregoeiro ou a autoridade

superior, podera promover diligencias no sentido de obter esclarecimentos, confirmar informa?oes ou
permitir sejam sanadas falhas formais de documentacao que complementem a instrufao do processo,
vedada a inclusao posterior de documento ou informafao que deveria constar originariamente da
proposta, fixando 0 prazo para a resposta.
11.7.1- Os licitantes notificados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverao faze-lo no
prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificafao/inabilitacao.
11.8- REVOGAÿAO E ANULA£AO: O Municipio de Pacoti/CE podera revogar a liritafao por
razOes de interesse publico, no todo ou em parte ou anular esta licitafao, em qualquer etapa do
processo.

12 - DA FORMALIZACAO DOS CONTRATOS

mmmmmammmtmmmmBitr-.

12.1- As obligates decorrentes da presente licitacSo serao formalizadas mediante lavratura dos
respectivos contratos, subscritos pelo Municipio, atraves da Secretaria Gestora, representada pelo
Secretario(a) Ordcnador(a) de Despesa, e o Iicitante vencedor, que observara os termos da Lei n.°
8.666/93, da Lei n." 10.520/02, deste edital c demais normas pertinentes.
12.1.1- Integra o presente instrumento (ANEXO IV) 0 modelo do contrato a ser celebrado.
12.1.2- Os licitantes alcm das obligates resultantes da observancia da Legislacao aplicavel, deverao
obedecer as disposiÿoes elencadas no contrato - Anexa a este edital.
12.2- Homologada a licitaÿao pela autoridade competente, o Municipio de Pacoti - CE convocara o
Iicitante vencedor para assinatura dos contratos, que firmara o compromisso para futura contratacao
entre as partes, pelo prazo previsto, nos termos do modelo que integra este Edital.
12.2.1- O Licitante Vencedor tera o prazo dc 05 (CENCO) DIAS UTEIS, contado a partir da
convocafao, para subscrever o contrato. Este prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, quando solicitado pelo Licitante Vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra justo
motivo aceito pelo Municipio de Pacoti-CE.
12.2.1.1 - A convocafao do licitante vencedor se dara atraves de publicafao em jomal de grande
de enderepo eletronico
circulafao ou correspondencia com Aviso de Recebimento ou, ainda,
valido a ser fornecido pelo Licitante na fase de proposta, conforme modelo fornecido.
12.2.1.2 - £ de inteira responsabilidade dos Licitantes manter seus dados cadastrais devidamente
atualizados, incluindo endereÿo eletronico, o qual servira de forma de comunicafSo para todos os
atos do processo.
12.2.1.3 - O licitante que nao atender justificadamente a convocaÿao no prazo assinalado no item
12.2.1 sera enquadrado sera incurso no teor do art. 81 da Lei n° 8.666/93, ocasiao em que sera
convocado a licitante classificada em segundo lugar, sem prejuizo de abertura de processo
adminisnavao para aplica?ao das penalidades cabiveis e insertas na mesma kf
183-8
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12.3- Incumbira a administrapao providcnciar a publicapao do extrato dos contratos nos quadras de
aviso dos orgaos publicos municipals, ate o quinto dia util do mes subseqiiente ao de sua assinatura
ou na forma prevista na Lei Organica do Municipio. O mesmo procedimento se adotara com relapao
aos possiveis termos aditivos.
12.4- O contrato so podcra ser alterado em conformidade com os artigos, 57, 58 e 65 da Lei n.°
8.666/93.
12.5-0 contrato produzira seus juridicos e legais efeitos a partir data de sua assinatura e vigera PELO
PRAZO DE 11 (ON7.EI MESES. admitindo-sc, porem, a prorrogapao da vigencia dos contratos dcla
decorrcnte, nos termos do artigo 57, da Lei Federal n° 8.666/93, se a proposta registrada continuar se
mostrando mais vantajosa a administrapao.
12.6- O preco contratado e os rcspectivos fomecedores serao divulgados no quadra de avisos da
Comissao de Pregao da Prefeitura Municipal de Pacoti e ficarao a disposipao durante a vigencia dos
contratos.
12.7- A formalizapao dos contratos so gera ao contratado a obrigacao de execucao dos servipos
quando expedida a competentc ordem de servipos ou celebrado o competente termo de contrato.

-

13 DA

REALIZACAO DOS SERVIPOS

13.1- DAS ORDENS DE SERVIPOS: A realizapao dos servipos sera de acordo com as solicitapoes
requisitadas pela Contratante, devendo os mesmos serem iniciados apos o recebimento da respectiva
Ordem de servipo, junto a sede da Secretaria Municipal competente, ou onde for mencionado na
respectiva Ordem de servipo, de acordo com a convemencia e oportunidade administrativa, a
necessidade e disponibilidade fmanceira da(s) Secretaria(s) Gestora(s).
13.2 - O recebimento dos servipos sera efetuado nos seguintes termos:
13.2.1 - Provisoriamente, para efeito de posterior verificapao da conformidade do servipo com a
cspccificapao;
13.2.2 Defmitivamente apos verificapao da qualidade e quantidade do servipo, pelo setor
responsavel pela solicitapao c consequentcmente aceitapao.
13.3- DO PRAZO E LOCAL DE EXECUCAO: Os servipos deverdo ser iniciados no prazo
maximo de 05 (CINCO) DIAS CORRIDOS, a contar da expedipao da ORDEM DE SERVICOS
pela administrapao, no local determinado na ORDEM DE SERVICOS.
13.3.1- Por ocasiao da execupao dos servipos, o fomecedor devera apresentar recibo em 02(duas)
vias, alcm das rcspcctivas fatura e Nota Fiscal.
13.3.4- Para da execupao do objeto deste ccrtame, devera ser emitida Fatura e Nota Fiscal em nome
da Prefeitura Municipal de Pacoti/CE, com enderepo no Av. Coronel Jose Cicero Sampaio, N° 663,
Centro, Pacoti/CE CEP 62.770-000, inscrito no CNPJ sob o N.° 07.910.755/0001-72 e CGF sob
N." 06.920.183-8.
13.3.5- No caso de constatapao da inadequapao na execupao dos servipos as normas e exigencias
cspecificadas neste Edital e na Proposta vencedora a administracao os recusara, devendo ser de
imediato ou no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas adequados as supracitadas condicoes, sob
pena de aplicapao das penalidades cabiveis, na forma da lei e deste instrumento.
13.3.6- Em nenhuma hipotese serao concedidas prorrogapoes de prazo.
13.4- Os servipos licitados deverao ser executados, observando rigorosamentc as especificapoes
contidas no Projeto Basico, nos anexos desse instrumento e disposipoes constantes de sua proposta,
bem ainda as normas vigentes, assumindo o fomecedor a responsabilidade pelo pagamento de todos
os impostos, taxas c quaisquer onus de origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer
encargos judiciais ou cxtrajudiciais, sejam trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais
lesuitantes da execupao do fbrnccimento que lhes sejam imputaveis, inclusive com rclapao a
terceiros, e ainda:
a) a reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
fomecimcnto em que sc verificarem vicios, defeitos ou incorrepoes;
GF 06.020.18i 6
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b) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente i Administrapao ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execupio do fornecimento, nao excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizapao ou o acompanhamento pelo orgao interessado;
c) indicar preposto, aceito pela Administrate, para representa-lo na execupao do fornecimento. As
decisoes e providencias que ultrapassarem a compctencia do representante do fomecedor deverao ser

comunicadas a seus superiores em tempo habil para a adopao das medidas convenientes;
d) aceitar, nas mesmas condipoes do contrato, os acrescimos ou supressoes quantitativas que se
fizerem no fornecimento, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratapao,
na forma do § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93;
e) a execupao dos servipos deve se efetuar de forma a nao comprometer o funcionamento dos servipos
do Municipio.

-

14 DO PREQO, DO PAGAMENTO, REAJUSTE E REEQUILIBRIO
mmUtmun mt-

14. 1- PREQOS: Os prepos ofertados devem ser apresentados com a incidencia de todos os tributos,
cncargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, taxas, ffetes, seguros, direitos autorais,
deslocamentos de pessoal e material, custos e demais despesas previsiveis que possam incidir sobre o
objeto licitado, inclusive a margem de lucro.
14.2- PAGAMENTO: 0 pagamento sera feito na proporpao da execupao dos servipos licitados,
segundo as ordens de servipos expedidas pela administrapao, de conformidade com as notas
fiscais Taturas devidamentc atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das Certidoes Federais,
Estaduais e Municipals do lidtante vencedor, todas atualizadas, observadas as condipoes da
proposta.

14.2.1- O pagamento sera efetuado em ate 30 (trinta) dias apos o encaminhamento da documentapao
tratada neste subitem, observadas as disposipoes editalicias, atraves de credito na Conta Bancaria do
fomecedor ou atraves de cheque nominal.
14.3- REAJUSTE: Os valores constantes das propostas nao sofferao reajuste antes de decorridos 12
(doze) meses do contrato, hipotese na qual podera ser utilizado o indice IGP-M da Fundapao Getulio
Vargas.
14.4- REEQUILIBRIO ECON6MICO-FINANCEIRO Na hipotese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis porem de consequencias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da
execupao do ajustado, ou ainda, em caso de forpa maior, caso fortuito ou fato do principe,
configurando area economica extraordinaria e extracontratual, podera, mediante procedimento
administrativo onde reste demonstrada tal situapao e termo aditivo, ser restabelecida a relapao que as
partes pactuaram inicialmentc entre os encargos do contratado e a retribuipao da Administrapao para
a justa remunerapao do fornecimento, objetivando a manutenpao do equilibrio economico-financeiro
inicial do contrato, na forma do artigo 65, II, “d” da Lei Federal n.° 8.666/93, alterada e

consolidada.
15 - DAS SANQOES
»T1ST

VIS!

15.1 - A contratada total ou parcialmente inadimplente serao aplicadas as sanpoes dos artigos 86 a 88
da Lei 8.666/93 e suas demais alterapfles.
15.2 - A Contratada, no caso de inadimplemento, ficara sujeita is seguintes sanpoes:
15.2.1 Advcrtcncia
15.2.2 -Multas nccessarias, conforme segue:
15.2.2.1- multa moratoria de 0,5% (meio por cento) do valor do pedido, por dia de atraso na

-

prestapio dos servipos, contados do rccebimento da ordem de servipos/autorizapao de fornecimento

no enderepo constante do cadastro ou da Ata, ate o limite de 15% (quinze por cento) sobre o valor do
pedido, caso seja inferior a 30 (trinta) dias;
-t : fURA V. .M
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15.2.2.2- multa moratoria de 20% (vinte por cento) sobre o valor do pedido, na hipotesc dc atraso
superior a 30 (trinta) dias no fornecimento do bem requisitado;
i 5.3- Na hipotese de ato ilicito, outras ocorrcncias que possam acarretar transtomos ao
desenvolvimento do fornecimento/realizapao dos scrvipos, as atividades da administrapao, desde que
nao caiba a aplicapao de sanpao mais grave, ou descumprimento por parte do licitante de qualquer
das obrigapOcs definidas neste instrumento, no contrato ou em outros documentos que o
complementem, nao abrangidas nos sub itens antcriores, serao aplicadas, sem prejuizo das demais
sanpoes prcvistas na Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada, as scguintes penas:
15.3.1- multa de l% (urn por cento) ate 20% (vinte por cento) sobre o valor objcto da rcquisipao, ou
do valor global maximo da ata ou do contrato, conforme o caso;
1 5.4 - Suspcnsao temporaria do direito de participar em licitapoes e impedimento de contratar com a
Prcfcitura de Pacoti pclo prazo de ate 5 (cinco) anos, sem prejuizo de aplicapao das scguintes multas
e das demais cominapoes legais.
I5.5 - Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com Administrapao Municipal, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punipao, ou ate que seja promovida reabilitapao, perante a
propria autoridade que aplicou a penalidadc.
16 - DA TENTATTVA DE FRAUDE E FRUSTACAO DOS ATOS DO PROCESSO E DEMAIS
DITAMES LEGAIS
ilia

- A tentativa de fraude ou frustapao dos atos e apoes a serem realizados por parte dos
proponentes, ha qualquer momento do presente processo, podera caracterizar o enquadramento dos
mesmos nas sansoes dos crimes e penas previstas do Art. 90°, Art. 93° e Art. 96° da Lei Federal
8.666 93. c sendo nccessario, ainda, abertura e instaurapao do devido processo administrative para a
averiguapao e apurapao dos fatos ocorridos, de forma a aplicapao das devidas penalidades e punicoes
cabiveis.
16.2 - E facultado a Pregoeiro, em qualquer ausencia ou omissao quanto a instrupoes e ditames deste
cdital, a aplicapao das normas, instrumentos e demais fontes legais do instrumento juridico brasileiro,
dc forma a manter ideal e legal transcorrer dos atos e apoes dos procedimentos do certame.
16.1

17

- DISPOSICOES GERAIS

17.1- As normas que disciplinam este Pregao Presencial serao sempre interpretadas em favor da
ampliapao da disputa entre os interessados, atendidos o interesse publico, sem comprometimento da
seguranpa e do regular funcionamento da administrapao.
1 7.2- Os casos omissos poderao ser resolvidos pelo Pregoeiro durante a sessao e pclo(s) Secretario(s)
Ordenador(es) dc Despesa, em outro caso, mediante aplicapao do caput do art. 54 da Lei n.°
8.666/93.
17.3- O nao atendimento de exigencias formais nao essenciais nao importara no afastamento do
licitante, desde que sejant possiveis a aferipao da sua qualidade e a exata compreensao da sua
proposta durante a realizapao da sessao publica deste Pregao Presencial.
17.4- Nenhuma indenizapao sera devida as licitantes pela elaborapao ou pela apresentapao dc
documcntapao referente ao presente edital, nem em relapao as expectativas de contratapoes dela
decorrentes.
17.5- A administrapao disponibilizara meios de divulgapao e amplo acesso aos prepos praticados no
contrato oriundo objeto dcssa licitapao.
17.6- Na contagcm dos prazos estabelecidos neste edital, exclui-se o dia de inicio de contagem e
mclui-se o dia do vcncimcnto, observando-se que so sc iniciam e vencem prazos em dia de expediente
normal no Municipio, exceto quando for expressamente estabelecido em contrario.
17.7- Para dirimir, na esfera judicial, as questoes oriundas do presente edital spra competente o Foro
da Comarca de Pacoti/CE.
\
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1 7.8- As informapoes sobrc csta licitapao podcm ser obtidas junto a Comissao de Pregao da PMP, na
Av. Coronel Jose Cicero Sampaio, N° 663, Centro, Pacoti/CE ou atraves do telefone (85) 3325-1410,
de segunda a sexta-feira, no horario de 08:00 as 12:00 horas.
17.9- Copias do edital e anexos serao fomecidas mediante Protocolo de Retirada de Edital, mediante
pagamento de copia reprografica, nos horarios de 08:00 as 12:00 horas, na Sede da Comissao de
Pregao da Prefeitura Municipal de Pacoti, situada na Av. Coronel Jose Cicero Sampaio, N° 663,
Centro, Pacoti/CE ou atraves do telefone (85) 3325.1410, de segunda a sexta-feira, no horario de
08:00 as 12:00 horas, ficando os autos do presente processo administrative a disposipao para vistas e
conferencia dos interessados, ficando o licitante obrigado a;
a) pagamento da taxa no valor de RS 20,00 (vinte reais) de copia reprografica, por meio de
Documento de Arrecadapao Municipal - DAM.
17.10.1. O referido edital e scus anexos tambem estao disponiveis nos seguintes sitios virtuais:
wwvv.tcm.ce.gov.br/licitacoes. nos termos da IN n° 01/201 1 e IN n° 04/2015-TCM-CE.
17.11- O Projeto Basico podera ser examinado por qualquer interessado na sede da Comissao de
Pregao da Prefeitura Municipal de Pacoti.
17.12- Todas as normas inerentes as contratapoes do objeto deste Certame, discriminadas no Anexo Termo de Referenda deste Instrumento Convocatorio deverao ser minuciosamente observadas pelos
licitantes quando da elaborapao de suas propostas.
17.13- No interesse da Administrapao Municipal e sem que caiba as licitantes qualquer tipo de
mdenizapao, fica assegurado a autoridade competente:
a) Alterar as condipoes, a qualquer tempo, no todo ou em parte, da presente licitapao, dando ciencia
aos interessados na forma da legislapao vigente.
b) Anular ou revogar, no todo ou em parte, a presente licitapao, a qualquer tempo, disto dando
ciencia aos interessados mediante publicapao na forma da legislapao vigente.
17.14. Os avisos de prosseguimento das sessoes, a decisao sobre os recursos interpostos, a Anulapao
ou revogapao serao feitos aos interessados mediante publicapao na imprensa oficial (flanelografo) da
Prefeitura Municipal de Pacoti, conforme disposto na Lei Organica do Municipio.
Pacoti/CE, 08 de fevereiro de 2018.
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ANEXOI
PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA
i - EVFORMAQOES PRIMARIAS E CLASS1FICANAO DA DESPESA

1. ORGAO SOLICIT ANTE: Instituto de Previdencia do Municipio de Pacoti.
2. DOTACAO ORCAMENTARIA:

,

03.01.09.272.2805.2.004 - 3.3.90.39.00
3. FONTS DE RECURSO: Tcsouro Municipal
4. VALOR ESTIMADO: RS 14.501.63 (quatorze mil quinhentos e um reais e sessenta e tres centavos).
II - DETALHAMENTO DA DESPESA

5. OBJETO: PRES'I AQAO DE

SERVINO DE FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO E

MANUTENCAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARpNCIA.

FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO PARA AS ATIVIDADES
DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE, CONFORMS
ESPECIFICACOES CONTIDAS NO PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA.
6. JUSTIFICATIVA: A contratagao de licenga de uso de Sistema Informatizado de Contabilidade,
Patrimonio, Almoxarifado e o Sistema Informatizado em atendimento a informagJo se faz necessaria
no intuito de atender a dcmanda de atividades realizadas pelo Instituto de Previdencia do Municipio de
Pacoti, pois o Municipio requer mcios de otimizagao e tlexibilizagao para as informagoes solicitadas em
arquivos magneticos, quc possibilitcm seguranga e eficiencia na rotina do Fundo de Previdencia
conforme exigencias legais e dos orgaos de fiscalizagao.
_
_
_
7. DEM AIS OBSERVANCES: Tudo conforme anexo I.
J
in - DAS CONDUCES DE EXECUNAO

_
_

8. PRAZO E LOCAL PARA INICIO DOS SERVINOS: Em ate 05 (cinco) dias, a contar da emissao
da Ordem de Servigo, nos locais determinados pela solicitante.
9. PRAZO DE VIGENCIA: O instrumento contratual produzira seus juridicos e legais efeitos a partir
da data dc sua assinatura c vigera por 11 (onze) meses, sendo admitida prorrogacao por se tratar de
seivigos de natureza continuada, nos termos do art. 57, II da Lei n° 8.666/93.
10. PAGAMENTO: O pagamento sera efetuado em ate 30 (trinta) dias ap6s a emissao da Nota Fiscal,
mediante atesto de execugao dos servigos e o encaminhamento da documentagao necessaria, observada
as demais disposigoes contratuais, atraves dc crcdito na conta bancaria da Contratada.

__

TURA V Ml

Av. Coronel JosA

\l 0£ F A C 0 Tl

CMP; 07.'J 10.75S 0001 72

Cicero Sampaio, 663 - Centro

O

Pagina -C

WWW.PACOTiCE.GOV.SR

UK MAOS 5 A D A S C !)M O POVO

%

s

:c,F fi6.92U.183 b

CEP 62770-000 | Pacoti/CE | Fone: (85) 3325.1413

fl%

s

GfJVfc'SWO MUNICIPAL Oh

ACf V
0 f M AOS DADAS C

WWW.PACOTI.CE.GOV.BR

VI O FOVO

ANEXO AO PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA
1. DOOBJETO:

PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO E

MANUTENCAO

SISTEMAS

DE

DE

CONTABILIDADE,

PORTAL

DA

TRANSPARENCIA, FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO

PARA AS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
CONFORME
ESPECIFICACOES CONTIDAS NO PROJETO
BASICO TERMO DE REFERENCIA.
PACOTI/CE,

2. DOS LOTES/ITENS:

Lote Unico
Item

Especificapao dos Scrvifos

N°

Fornecimcnto de licenea de uso e manutenpao dc sistemas
de Contabilidadc, Portal da Transparencia, Folha de
Pagamemo, Almoxanlado e Patrimonio para prestar
servifos junto ao Instituto de Previdencia do Municipio de
Pacoli CE
Valor Total Eslimado cm R$

1

__
__

Unidade

Quantidade

Mes

11

Valor
Mensal

Valor
Total

1.318,33

14.501,63

14.501,63

3. DETALHAMENTO DOS SERVICOS:
3.1. SISTEMA DE CONTABILIDADE
O Sistema de Contabilidade devera atender as seguintes especificapoes tecnicas.

•

!’ÿ-

Adotar o Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico - PCASP;
Permitir a Persona lizacao de Eventos Contabeis utilizando Contas do PCASP;
Oferecer Estrutura de Controlc para Execucao Automatica de Eventos Contabeis utilizando
Contas do PCASP;
Permitir a Elaboracao da Lei Orcamentaria;
Permitir o Controle da Execucao Orcamentaria: Reccitas, Empenhos, Liquidacoes,
Pagamentos, Bancos, Convenios, Contratos, Licitacoes, Altera?oes Orcamentarias;
Permitir a Geraqao dos Arquivos do Sistema de Informafoes Municipals - S.I.M;
Permitir o Preenchimento de Cheques, Copia de Cheques, Recibos e Nota Fiscal;
Permitir os Pagamentos dc Credores via Banco (opcional);
Permitir a Conctliacao Automatica de Cheques;
Permitir a Elaboracao dos Relatorios Mensais para o T.C.M;
Permitir a Elaboracao de Relatorios Gerenciais para Educaqao, FUNDEF, Saude (SIOPS);
Permitir a Elaboracao dos Relatorios da Lei Complementar 101/2001-LRF com publicacao
automatica cm site;
Permitir a Elaboracao da Planilha SICONFI RREO - Relatorio Resumido da Execucao
Orcamentaria;
Permitir a Elaboracao da Planilha SICONFI RGF - Relatorio de Gestao Fiscal;
Permitir a Publicacao diaria automatica dos dados contabeis em site contratada por esta
prefeitura atendendo a Lei 131 (Lei Transparencia Publica);
Permitir a Elaboracao dos Relatorios da Lei 9.755 - Contas Publicast
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• Permitir a Divulgapao automatica dos Relatorios da LRF na Internet em site contratado por
•
•

•
•
•

•

•
•
•

•

esta prefeitura;
Permitir a Elaborapao do Balanpo Anual conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade
Aplicadas ao Setor Publico - NBCASP;
Permitir a Elaborapao da Planilha SICONFI DCA-Balanco Anual;
Permitir a Elaborapao do MANAD;
Permitir a Elaborapao da DERF;
Permitir a Consolidapao de Dados para Unidades Gestoras fisicamente distantes;
Permitir o Funcionamento em rede local e tambem via internet por meio do servipo de
Terminal Service;
Permitir o Funcionamento em Rede Virtual Privada via internet;
Permitir a elaborapao de relatorios e graficos gerenciais a partir de recursos de B.I (business
intelligence);
Possuir Modulo Dinamico que permita Integrapao com o Sistema de Administrapao
Financeira SIAFI de uso da Prefeitura Municipal de Pacoti contemplando:
o Solicitapoes
o Licitapdes
o Contratos
o Empenhos
o Liquidapoes
o Pagamentos
Oferecer integrapao com os sistemas de compras, licitapao e patrimonio;

3.2. SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO
O Sistema de Folha de Pagamento devera atender as seguintes especificapdes tecnicas.

• Permitir a Total integrapao a rede bancaria e sistemas SEFIP e RAIS;
• Permitir a Elaborapao do Arquivo Mensal de Servidores para o Sistema S.I.M do T.C.M;
• Permitir Cadastro dos Servidores Municipais com uso de Imagens Digitais;
• Permitir Caiculo das Folhas de Pagamento: Mensal, Adiantamento de 13°,

•
•
•

•

•

•

•
•

Folha de 13°.
Salario (parcela final);
Permitir Caiculo de Folhas Especiais (abonos, diferenpas, individuals, grupos de servidores)
Permitir Elaborapao Automatica do Abono FUNDEF (media anual, salario atual), da GEFIP
com emissao de Guia de pagamento e da RAIS;
Permitir a Elaborapao de Relatorios Especiais: para Controle da Previdencia Municipal, para
acompanhamento do piano de cargos e carreiras, ou ainda elaborados pelo proprio Usuario;
Permitir Controle de Nivel de Acesso por Usuario (seguranpa) - Modulo Especial de Controle
do Setor de Pessoal (pedidos e atendimentos dos servidores);
Permitir Controle de Cartao de Ponto Digital com lanpamentos automations;
Permitir Elaborapao de Folha para pagamento em Banco (Brasil, BRADESCO, Caixa
Economica e outros);
Permitir Lanpamento Automatico do PASEP;
Oferecer Modulo Especial de Acompanhamento do Historian Funcional: Ferias, Licenpas,
SuspcnsSes, Eventos criados pelo Usuario; Recurso Especial para registro de todas as
Alterapoes realizadas com o Servidor: Funpao, Cargo, Nivel Salarial, Distrito, Secretaria,
Setor, Carga Horaria e outros;

3.3. PUBLICACAO DE CONTRACHEQUE
O Servipo de Publicapao de Contracheques devera atender as seguintes especificapOes tecnicas.
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de Dados da Ficha Financeira dos Servidores Municipals para Servidor dc
Internet para consulta on line;
Pcrmitir Consulta do Contracheque por meio da Internet;
Pcrmitir a Impressao do Contracheque por meio da Internet;
Permitir Consulta do Historico Financeiro por meio da Internet;
Permitir a Impressao da Ficha Financeira por meio da Internet;
Permitir Publicacao para Consulta Publica Ampla e Irrestrita dos Contracheques por meio da
Internet quando desejado;
Permitir encaminhamento do Contracheque, via e-mail;
Permitir a atualizaÿao de Dados Cadastrais como e-mail, enderego etc.
Permitir a Consulta do Comprovante de Rendimentos para utilizaÿao na Declaraipao do
Imposto de Renda dc Pessoa Fisica.
Permitir a Impressao do Comprovante de Rendimentos para utilizagao na Declarafao do
Imposto de Renda dc Pessoa Fisica.

• Transmissao
•

•
•
•
•

•

•

•
•

3.4. SISTEMA DE ALMOXARIFADO
O Sistcma de Almoxarifado devera atender as seguintes especificafdes tecnicas.

• Permitir o Controle de Estoque minimo, maximo e por meta de consumo;

• Gerar o Demonstrative de Consumo por Unidade Administrativa;
•

Gerar a Posifao de Estoque (fisico e financeiro para uso Contabil);
• Gerar o Demonstrative Evolutivo de consumo por Produto e Unidade Administrativa;
• Permitir o Cadastro de Sccretarias e Setores (unidades de consumo);
• Permitir o Cadastro de Fornecedores, produtos, Metas de Consumo;
• Pcrmitir o Cadastro de Solicitafoes de Compra;
• Permitir a Pesquisa de Pre?o;
• Permitir a Emissao de Guias de Solicitaoao;
• Permitir a Emissao de Guias de Compra;
• Permitir a Emissao de Guias de Entrega.

3.5. SISTEMA DE CONTROLE PATRIMONIAL
O Sistema de Controle Patrimonial devera atender as seguintes especificafoes tecnicas.

• Permitir o Cadastro de Bens Patrimoniais, Bens Relacionaveis e Bens de Uso Publico (pranas,
parques, jardins);
Permitir
o Cadastro de Secretarias, Setores, Fornecedores e Localizacao Fisica;
•
• Oferecer o Proccsso de InclusSo Multipla (lanfamento automatico para varias unidades);
• Gerar o Controle de transference de Bens entre as Unidades Administrativas;

• Gerar o Controle de depreciacao de bens moveis;

• Gerar a Emissao do Tombamento de Bens Patrimoniais;

• Gerar a Emissao do Inventario;

• Gerar a Emissao dc Termo de Responsabilidade por Bens Lotados;
• Gerar a Emissao de Bens Relacionados;

• Gerar a Emissao de Bens Patrimoniais;

• Gerar a Emissao de Termos de Transference;

• Gerar a Emissao de Etiquetas com Numero de Tombamento Patrimonial;
• Executar a Auditagem de Patrimonio por meio de Leitura Eletronica de Codigo de Barras.
• Oferecer integra?ao com os sistemas de Contabilidade, compras e licitaÿao.
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3.6. PUBLICACAO KM PORTAL DE TRANSPARENCY PUBLICA
O Sistema de Publicapao em Portal da Transparency Publica devera atender as seguintes
especificapoes tecnicas.

• Atender Decrcto N“ 7.185 de 27 de Maio de 2010 e Art. 48 LC N° 101 de 4 de Mato de 2000.

•

•

•
•
•

Oferecer integrapao com os Sistemas de Contabilidade e Licitapao.
Permitir que o proprio usuario do sistema gerencie a publicapao dos dados enviados para o
portal.
Oferecer disponibilidade permanente de consulta aos dados publicados via web para o
cidadao comum.
Oferecer oppoes de relatorios ao internauta.
Oferecer seguranpa dos dados publicados.

4. DAS OBRIGACOES:
4. 1 . DA CONTRATANTE:
a)
Exigir do contratado o ficl cumprimento do Edital e Contrato, bem como zelo na prestapao
dos services e o cumprimento dos prazos.
b)
Colocar a disposipao da contratada todas as condipoes necessarias para a perfeita execupao
dos services solicitados.
c)
Ceder um local apropriado para o desenvolvimento dos trabalhos.
d)
Efetuar o pagamento na forma convencionada neste projeto.

4.2. PA CONTRATADA:
a)
Executar as atividades em conformidade com o descrito no presente, com os mais elevados
padroes de competency, integridade profissional e etica;
b)
Arcar com as despesas de execupao dos trabalhos proprios, como deslocamento, alimentapao,
dentre outras;
c)
Designar para a execupao do objeto do presente profissional qualiftcado e habilitado;
d)
Arcar com as despesas de deslocamento e diarias sua e de seu pessoal contratado na execupao
das atividades extemas proprias e de eventual treinamento;
c)
Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pda contratante, cujas recIamapSes ou
orientapoes se obriga a atender prontamente;
Assumir todas as despesas relativas a pessoal e quaisquer outras oriundas, derivadas ou
0
conexas com o contrato, tais como: salarios, encargos sociais e trabalhistas e eventuais passivos,
impostos, alimentapao do seu pessoal, deslocamentos de funcionarios, equipamentos de protepao
individual e coletivo, tributos, seguros, taxas e servipos, licenpas em repartipoes publicas, registros,
autenticapoes do contrato, etc., e ficando, ainda, para todos os efeitos legais, declarada pela
contratada a inexistencia dc qualquer vinculo empregaticio entre seus empregados e/ou prepostos e a
contratante:
Responsabilizar-se por quaisquer danos causados a terceiros em virtude do objeto do contrato
g)
a ser firmado;
h)
Nao caucionar ou utilizar o contrato celebrado para qualquer operapao financeira, sem previa
e expressa autorizapao da contratante;
')
Submeter-se as normas c condipoes baixadas pela contratante, quanto ao comportamento,
discripao c urbanidade na relapao interpessoal;
Exercer rigoroso controle de qualidade sobre as informapoes apresentadas e atuar sempre
j)
dentro dos prazos estabelecidos.
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OBSERVANCES

E EXIGENCIAS:
5. DEMAIS
5. 1- Comprovacao de aptidao para descmpenho dc atividade pertinente e compativcl com o objcto da
licitafao, comprovado atraves de atestado de capacidade tecnica, fomecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado. nos quais conste execucao de servipos de mesma natureza do objeto da
presente licitayao, acompanhado do respectivo contrato firmado com a entidade que expediu o
referido atestado de capacidade tecnica;
5.1.1- O atestado de Capacidade devera corner o niimero do contrato, bem como o niimero da
licitacao que deu origem at) mesmo, se houver, devendo o atestado estar com firma reconhecida do
subescritor.
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ANEXOH
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS
Ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Pacoti.

Processo: PREGAO PRESENCIAL N° 2018.02.06.1-PP
hs
Data e Hora dc Abertura:
CNPJ:
Razao Social:
Enderepo:
CEP:
Fax:
Fone:
Conta Corrente n.°:
Agenda N.°:
Banco:

horas

_

_ __
_
_

_

PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE LICENCA DE USO E
MANUTENCAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE , PORTAL DA TRANSPARENCY,

OBJETO:

FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO PARA AS ATIVIDADES
DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE, CONFORMS
ESPECIFICACOES CONTIDAS NO PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA.

Lote Unico

r

Item

Especificacao dos Servicos

N°

1

Fornecimento de lioenv'a de uso e manulenpao de sistemas
de Contabilidade, Portal da Transparency, Folha de
Pagamento, Almoxaritado e Patrimdnio para prestar
services junto ao Institute de Previdencia do Municipio de
Pacoti/CE
Valor Total em RS

Unidade

Quantidade

Mes

II

Valor
Mensat

Valor
Total

_

(
VALOR GLOBAL.-RS
PRAZO DE EXECUCAO: 11 (onze) meses
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

)ÿ

Observapoes:

• O licitante declara que tem o pleno conhecimento, aceitapao e cumprira todas as obrigacoes
contidas no anexo I - Termo de Referencia deste edital.
• Independence dc declarapao expressa, fica subentendida que no valor proposto estao incluidas
todas as despesas necessarias a execupao dos servipos, inclusive as relacionadas com: encargos
sociais, trabalhistas, previdenciarios e outros; tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenpas, alvaras,
multas e/ou qualquer infrapocs; seguros em geral, da infortunistica e de responsabilidade civil para
quaisquer danos e prejuizos causados a Contratante e/ou a terceiros, gerados direta ou indiretamente
pcla execupao dos servipos.
de

Local/Data:

de

Assinatura Proponente

Carimbo da empresa/Assinatura do responsavel legal
PfiEFE TURA MPNIC : Al DE PACOTI

Av. Coronel Jos£ Cfcero Sampaio, 663
r Cf
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ANEXOin
MODELO DE PROCURAgAO/DECLARAgOES

ITEM 01 - MODELO DE PROCURAgAO

PROCURAgAO
ODTORGANTE: <NOME DA EMPRESA, CNPJ e ENDERE£0> neste ato representada por seu
(titular, socio, diretor ou rcpresentante), Sr.< NOME>, qualificagao (nacionalidade, estado civil,
profissao, RG e CPF)

OUTORGADO: <NOME DO CREDENCIADO> qualificacao (nacionalidade, estado civil,
profissao, RG, CPF c endercco.

PODERES: O outorgante confere ao outorgado(a) plcno e gerais poderes para representa-lo junto a
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI, Estado do Ceara, relativo a PREGAO PRESENC1AL
N“ 2018.02.06.1-PP, podcndo o mesmo, assinar propostas, atas, entregar durante o procedimento os
documentos de credenciamento, envelopes de proposta de precos e documentos de habilitagao,
assinar toda a documentacao necessaria e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em
nome da Outorgante que se fizerem necessarios ao fiel cumprimento deste mandato, inclusive
interpor recursos, ciente de que por forga do artigo 675 do Codigo Civil esta obrigado a satisfazer
todas as obrigagoes contraidas pelo outorgado.

(Data)
(Representante legal)
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ANEXO m
MODELO DE PROCURACAO/DECLARACOES
ITEM 02 - MODELO DE DECLARACAO

PRESTACAO DE SERVING DE FORNECIMENTO DE LICENCA DE

USO E
DA TRANSPARENCY,
FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO PARA AS ATIVIDADES
DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE, CONFORME

OBJETO:

MANUTENCAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PORTAL

ESPECIFICACOES CONTIDAS NO PROJETO BASICO/TERMO DE REFERfiNCIA.

DECLARACAO
,, por intermedio de seu
,, portador(a) da Carteira de Identidade
DECLARA, para fins do disposto no PREG AO

,, inscrito no CNPJ n°.
representante legal o(a) Sr(a)...
e do CPF nn-'.

.

PRESENC1AL N° 2018.02.06.1-PP que:
(1) que da cicncia de que cumpre plenaraente os requisitos de

habilitafao constantes do instrumento
convocatorio;
(2) que tem pleno conhecimento de todos os parametros e elementos do Edital e objeto a ser
contratado no presente certame licitatorio;
(3) que sua proposta atende integralmente aos requisitos constantes neste edital.
Pelo que, por ser a expressao da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

(Data)

(Representante legal)
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ANEXOin
MODELO DE PROCURACAO/DECLARACOES
ITEM 03 - MODELO DE DECLARA£AO

OBJETO: PRESTACAO DE SERVIÿO DE FORNECIMENTO DE LICEN£A DE USO E
MANUTENgAO DE SISTEMAS DE CONTABILIDADE, PORTAL DA TRANSPARENCY,
FOLHA DE PAGAMENTO, ALMOXARIFADO E PATRIMONIO PARA AS ATIVIDADES
DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO

MUNICIPIO DE

PACOTI/CE, CONFORME

ESPECIFICACOES CONTIDAS NO PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA.

DECLARAOAO
por intermedio de seu
, inscrito no CNPJ n°.
portador(a) da Carteira de Identidade
representante legal o(a) Sr(a)...
DECLARA, para fins do disposto no PREGAO
e do CPF nn‘ .
PRESENCIAL N° 2018.02.06.1-PP que:
a) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, espetialmente para fins de
prova em processo licitatorio, junto ao Municipio de Pacoti, Estado do Ceara, que, em cumprimento
ao estabelecido na Lei n° 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso
XXXIII, do artigo 70, da Constituifao Federal, nao emprega menores de 18 (dezoito) anos em
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho
algum, salvo na condicao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos.
b) sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmentc para fins de

prova em processo licitatorio, junto ao Municipio de Pacoti, Estado do Ceara, que concorda
intcgralmente com os termos deste edital e seus anexos;
c) que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo de nossa habilitacao para participar no
presente certame licitatorio, bem assim que ficamos cientes da obrigatoriedade de declarar
ocorrencias posteriores, nos termos do art. 32, §2°, da Lei n.° 8.666/93.

Pelo que. por ser a cxpressao da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

(Data)
(Representante legal)
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ANEXO IV
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO N°
Pregao Presenrial N° 2018.02.06.1-PP
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE
DM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACOTI/ INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO
MUNICIPIO DE PACOTI, E DO OUTRO A
PARA O FIM QUE
EMPRESA
NELE SE DECLARA.

_

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI, pessoa juridica de direito publico intcmo, inscrita no
CNPJ sob o n° 07.910.755 0001-72 e CGF sob o n° 06.920.183-8. com sede de sua Prefeitura Municipal
na Av. Coronel Jose Cicero Sampaio, 663, Centro, Cep: 62.770-000, Pacoti/CE, atraves do
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PACOTI, neste ato representada pela
Sra. Joana Dare Silveira Barros, aqui denominado dc CONTRATANTE, e de outro lado a empresa
,
., inscrita no CNPJ/MF sob o n.°
cstabelccida na
apenas
portador (a) do CPF n°
neste ato representada pclo(a) Sr(a).
denominada dc CONTRATADA, firmam entre si o presente TERMO DE CONTRATO mediante as
clausulas e condipoes a seguir estabelecidas:

_

CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL

1.1. Processo de Licitapao, na modalidade PREGAO PRESENCIAL tombado sob o n°
2018.02.06. 1-PP, em conformidade com a Lei Federal N° 8.666/93 - Lei das Licitapoes Publicas c/c
os termos da Lei Federal n° 10.520, de 17/07/2002.

CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO
2.1. O presente contrato tern como objeto a PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECEMENTO

DE LICENCA DE USO E MANUTENQAO DE SISTEMAS DE CONTABILEDADE, PORTAL
DA TRANSPARENCY, FOLIIA DE PAGAMENTO, ALMOX ARIFADO E PATRIMONIO
PARA AS ATIVIDADES DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE
PACOTI/CE, tudo em conformidade com as condipoes e especificapoes contidas no TERMO DE
REFERENCIA - ANEXO I do Edital do Processo licitatorio Pregao Presencial N° 2018.02.06.1-PP,
no qual encontram-se especificados no Anexo I do presente Contrato.

-

__

CLAUSULA TERCEIRA DO VALOR, DO REAJUSTE E DO PAGAMENTO
( ), a ser pago na proporpao da execupao dos
3.1. O valor global da presente avenpa e de RS
servipos licitados, segundo as ordens de servipos expedidas pela Administrapao, de conformidade
com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das
CcrtidSes Federais, Estaduais c Municipal do licitante vencedor, todas atualizadas, observadas as
condipoes do edital.
3.2. O valor do presente Contrato nao sera objeto de reajuste.
3.3. Na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsiveis porem de consequencias
incalculaveis, retardadorcs ou impeditivos da execupao do ajustado, ou ainda, em caso de forpa
maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando drea economica extraordinaria e
cxtracontratual, podera, mediante procedimento administrative onde reste demonstrada tal situapao
e termo aditivo, ser restabelecida a relapao que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a rctribuipao da Administrapao para a justa remuneracao do fomecimento, objetivando
PfitPfTURA
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a manutenpao do equilibrio economico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65, II, “d”
da Lei Federal n.° 8.666/93, alterada e consolidada.
3.4. O pagamento sera efetuado em ate 30 (trinta) dias, apos adimplemento da obngapao e
encaminhamento da documentapao tratada no subitem 3.1, observadas as disposipoes editalicias,
atravcs de credito na Conta Bancaria do fornecedor ou atraves de cheque nominal.
3.5. Por ocasiao do fomecimento devera ser apresentado recibo em 01 (uma) via e a respectiva Nota
Fiscal. A Fatura e Nota Fiscal devera ser emitida em nome do Institute) de Previdencia do Munidpio
de Pacoti, com enderepo na Rua Joao Hipolito, S/N - Centro, CEP: 62.770-000, Pacoti/CE, inscrito

no CNPJ sob o n° 03.036.297/0001-33.

CLAUSULA QUARTA - DA VIGENCIA DO PRAZO E FORMA DE EXECUQAO
4.1. O presente Instrumento produzira seus juridicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura
, admitindo-se, porem, a prorrogapao nos termos do artigo 57,
de 20
e vigera ate de
da Lei Federal n.° 8.666/93.
4.2. Independente da quantidade de cada item deste contrato a administrapao ficara no direito de
solicitar apcnas aquela quantidade que lhe for estritamente necessaria.
4.3. DO PRAZO E LOCAL DE EXECUCAO: Os servipos serao executados no prazo de 11
(ONZE) MESES, e deverao scr iniciados no prazo maximo de 05 (CINCO) DIAS CORRIDOS, a
contar da cxpedipao da ORDEM DE SERVIQOS pela administrapao, no local determinado na

_

_ _

ORDEM DE SERVICOS.

-

CLAUSULA QUINTA DA ORIGEM DOS RECURSOS E DOTAQAO ORQAMENTARIA
5.1. As dcspesas decorrentes das eventuais contratapoes correrao a conta de recursos da(s)
seguinte(s)dotapao(oes) orpamcntaria(s):
Unidadc Orcamentaria

- Projeto Atividade
09.272.2805.2.004

T

Programa

03.01

!

F.lemento de Dcspesas
3.3.90.39.00

-

CLAUSULA SEXTA DA OBRIGACAO DAS PARTES
6.1. As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposipoes do instrumento
convocatorio, da Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada e da Lei Federal n.° 10.520/02.
6.2. O CONTRATADO obriga-se a:
a) executar os servipos licitados dentro dos padroes estabelecidos pelo MUNICiPIO, de acordo com
o especificado no instrumento convocatorio, no Anexo I, que faz parte deste instrumento,
observando ainda todas as normas tecnicas que eventualmente regulem o fomecimento,
responsabilizando-se ainda por eventuais prejuizos decorrentes do descumprimento de qualquer
clausula ou condipJo aqui estabelecida;
b) assumir a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer onus de
origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais,
sejam trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execupao do contrato que lhes
sejam imputaveis, inclusive com relapao a terceiros, em decorrencia do fomecimento;
c) a reparar, corrigir, remover ou substitute, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrepoes;
d) rcsponsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao MUNICIPIO ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execupao do fomecimento, nao excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizapao ou o acompanhamento pelo orgao interessado;
e) indicar preposto, aceito pela Administrapao, para representa-lo na execupao do contrato. As
decisoes e providencias que ultrapassarem a competencia do representante do contratado deverao ser
comunicadas a seus superiores em tempo habil para a adopao das medidas convenientes;
PKEFt-TURA
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f) aceitar. nas mesmas condifOes registradas, os acrescimos ou supressdes que se fizerem no
foraecimento, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do §
1° do artigo 65 da Lei n° 8.666/93;
g) executar os servifos de forma a nao comprometer o funcionamento dos servifos do MUNICIPIO;
h) prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICIPIO, cujas reclamapoes se obriga a
atender prontamente, bem como dar ciencia ao MUNICIPIO, imediatamente e por escrito, de
qualquer anormalidade que verificar quando da execuÿao do contrato;
i) dispor-se a toda e qualquer fiscalizafao do MUNICIPIO, no tocante ao fomecimento dos
materiais, assim como ao cumprimento das obrigafoes previstas neste contrato;
j) prover todos os meios necessarios a garantia da plena operacionalidade do fomecimento, inclusive
considerados os casos de greve ou paralisapao de qualquer natureza;
k) comunicar imediatamente ao MUNICIPIO qualquer alteraÿao ocorrida no enderefo, conta
bancaria e outros julgaveis necessarios para recebimento de correspondence;
1) possibilitar ao MUNICIPIO efetuar vistoria nas suas instalafOes, a fim de verificar as condifQes
para atendimento do objeto contramal;
m) substituir em qualquer tempo e sem qualquer 6nus para o MUNICIPIO, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas uteis da recusa, no todo ou em parte os materiais recusados pda Administra?ao, caso
constatadas divergendas nas especificaqoes, as normas e exigencias especificadas no Projeto Basico,
no Edital ou na Proposta do Contratado;
n) no caso de constata?ao da inadequafao da execu$ao dos servipos prestados as normas e exigencias
especificadas no Projeto Basico, no Edital ou na Proposta do Contratado, o Contratante os recusara,
devendo no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas ser adequados as supradtadas condipSes;

6.3. O CONTRATANTE obriga-se a:
a) assegurar o livre acesso do CONTRATADO e de seus prepostos, devidamente identificados, a
todos os locais onde se fizer necessario a execu?ao dos servipos, prestando-lhe todas as informafoes e
esclaredmentos que, eventualmente, forem solidtados;
b) efetuar o pagamento ao CONTRATADO na forma prevista neste instrumento.
CLAUSULA SETIMA - DAS SANCOES
7.1. Na hipotese de descumprimento, por parte do fornecedor, de quaisquer das obrigaqSes definidas
neste instrumento, ou em outros documentos que o complementem, serSo aplicadas, sem prejuizo
das sancoes previstas na Lei n" 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes penas:
7.1.1. Se o fornecedor ensejar o retardamento da execucao dos servifos, nao mantiver a Carta
Proposta, falhar ou fraudar na execufao do fomedmento, comportar-se de modo inidoneo ou
cometer fraude fiscal, ficara impedido de licitar e contratar com o Municipio de Pacoti e sera
descrcdendado no Cadastro da Prefeitura de Pacoti pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, sem prejuizo de
aplica?ao das seguintes multas e das demais cominafoes legais;
I- multa de ate 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato;
a) apresentar documentaÿao falsa exigida;
b) nao manter a Carta Proposta;
c) fraudar na execuÿao do contrato;
d) comportar-se de modo inidoneo;
7.1.2. Multa moratoria de 0,5% (meio por cento) do valor do pedido, por dia de atraso na execufao
dos servifos solicitado, contados do recebimento da ordem de compra/autorizacao de fomecimento
no enderefo constante do cadastro ou da Ata, ate o limite de 15% (quinze por cento) sobre o valor do
pedido, caso seja inferior a 30 (trinta) dias;
7.1.3. Multa moratoria dc 20% (vinte por cento) sobre o valor do pedido, na hipotese de atraso
superior a 30 (trinta) dias no fomecimento do bem requisitado;
7.2. Na hipotese de ato ilidto, outras ocorrencias que possam acarretar transtomos ao
nao caiba a aplicagao
desenvolvimento do fomecimento, as atividades da administracao, desde
TURA MUM
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de sangao mais grave, ou descumprimento por parte do Iicitante de qualquer das obrigagoes definidas
neste instrumento, no contrato, no contrato ou em outros documentos que o complementem, nao
abrangidas nos sub itens anteriores. serao aplicadas, sem prejuizo das demais sancOes previstas na Lei
n° 8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei n.° 10.520/02, as seguintes penas:
7.2.1. Advertenria;
7.2.2. Multa de 1% (um por cento) ate 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisigao, ou do
valor global maximo da ata ou do contrato, contbrme o caso;
7.3. O valor da multa aplicada devera ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias
a contar da notificacao ou decisao do recurso, por meio de Documento de Arrecadagao Municipal -

DAM.
7.3.1. Se o valor da multa nao for pago, ou depositado, sera automaticamente descontado do
pagamento a que o Iicitante fizer jus.
7.3.2. Em caso de inexistencia ou insuficiencia de credito do Iicitante, o valor devido sera cobrado
administrativamentc ou inscrito como Divida Ativa do Municipio e cobrado mediante processo de
execugao fiscal, com os encargos correspondentes.
7.4. A falta dos servigos nao podera ser alegada como motivo de forga maior e nao eximira a
CONTRATADA das penalidades a que esta sujeita pelo nao cumprimento das obrigagoes
estabelecidas neste contrato.
7.5. Apos o devido processo administrative, conforme disposto no Edital, as multas pecuniarias
previstas neste Instrumento serao descontadas de qualquer credito existente no Municipio em favor
da Contratada ou cobradas judicialmente, na inexistencia deste.
7.6. As partes se submeterao ainda as demais sangoes impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n.°
8.666/93, alterada e consolidada e no instrumento convocatorio.

-

CLAUSULA OITAVA DA RESCISAO
8.1. A inexecugao total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisao, com as consequencias
contratuais, as previstas em lei e no Edital.
8.2. Alem da aplicagao das multas ja previstas, o presente contrato ficara rescindido de pleno direito,
independente de notificacao judicial ou extrajudicial, sem que assista a Contratada o direito de
reclamar indemzacoes relativas as despesas decorrentes de encargos provenientes da sua execugao,
ocorrendo quaisquer infracoes as suas clausulas e condig&es ou nas hipoteses previstas na Legislagao,
na forma dos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93.
8.3. O procedimento de rescisao observara os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei de
Licitagoes.

-

CLAUSULA NONA DAS DISPOSICOES FINAIS
9.1. O CONTRATADO se obriga a manter, durante toda a execugao do contrato, em
compatibilidade com as obrigagoes por ele assumidas, todas as condigoes de habilitagao e
qualificagao exigidas na licitagao.
9.2. O presente contrato tern seus termos e sua execugao vinculada ao edital de licitagao e a proposta
licitatoria.
9.3. O CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no
artigo 58 da Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada.
9.4. O presente contrato podera ser alterado unilateralmente pela Administragao ou por acordo das
partes, com as devidas justificativas, nos casos previstos na Lei.
9.5. A inadimplencia do contratado com referenda aos encargos trabalhistas, ftscais e comerciais nao
transfere ao CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o objeto
do contrato ou restringir a regularizagao e o uso dos servigos pela Administragao.
9.6. O contratado, na execugao do contrato, sem prejuizo das responsabilidades contratuais e legais,
nao podera sub-contratar partes do contrato sem a expressa autorizagao da Administragao.
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9.7. A Administrate) rejeitara, no todo ou em parte, os bens fornecidos cm desacordo com os termos
do Processo Licitatorio, da proposta e deste contrato.
9.8. Integram o presente contrato, independente de transcripao, todas as pepas que formam o
procedimento licitatorio e a proposta adjudicada.
9.9. A Contratada, na vigencia do Contrato, sera a unica responsavel perante terceiros pelos atos
praticados por seu pessoal, eximida a Contratante de quaisquer reclamapoes e indcnizapOes.

-

CLAUSULA DEZ DO FORO
1 0. 1 . O foro da Comarca de Pacoti e o competente para dirimir questoes decorrentes da execupao
deste Contrato, em obediencia ao disposto no § 2“ do artigo 55 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993,
alterada e consolidada.

Assim pactuadas, as partes firmam o presente Instrumento, lavrado na Procuradoria Geral do
Municipio, perante testemunhas que tambem o assinam, para que produza os seus juridicos e legais
efeitos.
Pacoti/CE,

_ de

dc

Joana Dare Silveira Barros

RAZAO SOCIAL
Representante Legal
CONTRATADO

Presidente
Instituto de Prcvidencia do Municipio de Pacoti
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:
1.

CPF. N°

1.

CPF. N°

PftEFLTURA MUNI-
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ANEXO I DO CONTRATO N°
Pregao Presencial N° 2018.02.06.1-PP
MAPA DE PRECOS CONTRATADOS

Este documento e parte integrante do Contrato acima referenciado, celebrada entre o INST1TUTO
,
DE PREVEDENCLA DO MUNICIPIO DE PACOTI e a empresa:
cujos itens, unidades, quantidades e prepos estao a seguir especificados decorrentes do PREGAO
PRESENCIAL N° 2018.02.06.1-PP.
Lote Unico
Item
N“

1

Espedficapao dos Servifos

Fomecimento de licenca de uso e manutencao de sistemas
de Contabilidadc, Portal da Transparency, Folha de
Pagamento, Almoxarilado e Patrimonio para prestar
serviyos junto ao Instituto de Previdenda do Munidpio de
Pacoti/CE

_

Unidade

Quantidade

Mes

11

Valor

Mensal

Valor
Total

_
Valor Total em R$

Razao Social:
C.N.P.J.:

Endereco:
Cidade/UF:
Telefonc:
E-mail:
Representante:
CPF:
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