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EDI'i'AL DO PREGAO PRESENCIAL N° 2018.09.26.1-PP

Regido pda Lei n.° 10.520/02 e subsidiariamente pela Lei n.° 8.666/93 e suas alteraÿoes posteriores, Lei N°
123 de 14 de dezembro dc 2006 e Icgislafao complementar em vigor.

PREAMBULO
O Prcgoeiro do Municipio de Pacoti, designada pcla Portaria n.° 150/2018, de 01 de Agosto de 2018,
toma publico para conhecimento de todos os interessados quc as 08:30 horas do dia 10 de Outubro
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 proccdimentos de
rccebimento e abertura dos envelopes concernentes as propostas de prefos, formalizacao de lances
verbais e documentos dc habilita?ao da licitafao modalidade PREGAO PRESENCIAL N°
2018.09.26.1-PP, identificado abaixo, mediante as condicoes estabelecidas no presente Edital e seus

anexos.

CONTRATACAO

Criterio de Julgamento:

DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE
E
PREVIDENClARIA
CONSULTORLA
DE
TECNOLOGICA, INCLUINDO LICEN£A DE USO DE SOFTWARE
PREVIDENC1ARIO E MODULO DE ATENDIMENTO AOS
PROCESSOS, COM PLATAFORMA DE BANCO DE DADOS,
POSTGRESQL, JAVA, VIA WEB, EM ATENDIMENTO AO
DISPOSTO NAS PORTARIAS N° 916/2003 E 509/2013 DO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA, DE INTERESSE DO INSTITUTO
DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE, CONFORME
ESPECIFICACOES CONTIDAS NO PROJETO BASICO/TERMO DE
REFERENCIA. _
Menor Pre?o por ITEM

Especie:

Pregao Presencial

Secretaria(s)/Orgaos
Participates:

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICiPIO DE PACOTI

SERVICOS

Objeto:

DEFIN1COES GERAIS:
Nesta licitafao serao encontradas palavras, siglas e abreviaturas com os mesmos signifleados:
1 . LICITA£AO: - O procedimcnto de que trata o presente edital;
2. LICITANTE: - Pessoa Juridica que participa dcsta licitaÿao;
3. HABILITACAO: - Documentos referentes a verificafao atualizada da situapao juridica,
regularidade fiscal e trabalhista, qualificafSo tecnica, economico-fmanceira, que seja exigida neste
edital, do vcncedor da fase de proposta de pre?os;
4. ADJUDICATARIA: Pessoa Juridica vencedora da licitacao, a qual sera adjudicado o seu
objeto;
5. CONTRATANTE: - O Municipio de Pacoti, atraves do(s) orgao(s) competente(s) que e(s3o)
signatario(s) do instrumento contratual;
6. VENCEDORA: - Pessoa Juridica a qual foi adjudicado o objeto desta licitacao, e e signataria do
contrato com a Administrac3o Publica;
7. F1SCALIZACAO 1NTERVENIENCIA: - A Prefeitura Municipal de Pacoti, que e o orgao
encarregado do acompanhamento c fiscalizacao do fomecimento;

-

PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI
Av. Coronel Jos£ Cicerq Sampaio, 663

CNPJ 07.910.755/0001-72

- Centro

-

CGF 06.920.183 8

i!L

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

&

GOVERNO MUNICIPAL OE

=AJf T
OE

M&OS

$

Vir.#
WWW.PACOTI.CE.GOV.BR

OADAS COM O POVO

8. PREGOEIRO: - Servidor dcsignado por ato do titular do Poder Executivo Municipal, quc
realizara os procedimentos de credenciamento dos intcressados, recebimento dos envelopes das
propostas de preÿos e da documentaÿao de habilitacao, abertura dos envelopes, o seu exame e a
classificacao dos proponentes, condufSo dos procedimentos relativos aos lances e a escolha da
proposta ou do lance de menor pre?o, adjudicafao, quando nao houver recurso, elaboraÿao da ata,
conducao dos trabalhos da equipe de apoio, recebimento, o exame e a dccisao sobre recursos e o
encaminhamento do processo devidamentc instruido, apds a adjudicaÿao, a autoridade superior,
visando a homologaÿao e ou a contrataÿao;
9. EQUIPE DE APOIO: - Equipe designada por ato do titular do Poder Executivo Municipal,
formada por, no minimo, 02 servidores que prestarao a nccessaria assistencia ao PREGOEIRO
durante a realizaÿao do pregao;
10. AUTORIDADE SUPERIOR: - E o titular do orgao ou entidade de origem desta licitacao,
Ordenadora de Despesa do(s) orgao(s) competente(s), incumbido de defrnir o objeto da licitaÿao,
elaborar seu Projeto Basico/Termo de referenda, determinar a abertura da licitaÿao, decidir os
recursos contra atos do Pregoeiro, adjudicar o objeto ao vencedor, no caso de interposifao de
recurso, homologar o resultado da licita?ao e promover a celebraipao contratos;
11.MENOR PRECO POR ITEM-: Cada parcela que perfaz o objeto desta licitafao.
12. PMP: - Prefeitura Munidpal de Pacoti.

COMPOEM O PRESENTE EDITAL DAS PARTES A E B. CONFORME

A SEGUIR

APRESENTADAS:
PARTE A - Condicoes para competicao, julgamento e adjudicacao
Em que sao estabelecidos os requisites e as condicoes para competicao. julgamento e forma lizacao
dos contratos.
PARTE B - ANEXOS
Anexo I - Termo de Referenda do Objeto;
Anexo II - Modelo de Proposta de Pre?os;
Anexo III - Modelo de Declaracoes/Procurafao;
Anexo IV -Minuta do Contrato.
1- DO OBJETO
1.1 - A presente Iicitafao tem por objeto e a CONTRATAQAO DE PESSOA JURIDICA PARA
PRESTAQAO DE SERVIQOS DE CONSULTORIA PREVIDENCIARIA E TECNOLOGICA,
INCLUINDO LICENQA DE USO DE SOFTWARE PREVIDENCIARIO E MODULO DE
ATEND1MENTO AOS PROCESSOS, COM PLATAFORMA DE BANCO DE DADOS,
POSTGRESQL, JAVA, VIA WEB, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NAS PORTARIAS
N° 916/2003 E 509/2013 DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA, DE INTERESSE DO
LNSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE, CONFORME
ESPECEFICAQOES CONTIDAS NO PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA, tudo de
acordo com as especificacoes dos Anexos, parte integrante deste edital.

-

2 DAS CONDIQ0ES DE PARTICIPAQAO

2.1 - Poderao participar desta licitacao, pessoa juridica sob a denominacao dc sociedades empresarias

(socicdades em nome coletivo, em comandita simples, em comandita por acoes, anonima e limitada)
e de sociedades simples (associafoes, fundacoes e sociedades cooperativas) regularmente
estabelecidos neste Pais, cadastrados ou nao no Cadastro de Fomeccdores da Prefeitura Municipal de

Pacoti e que satisfaparn a todas as condifdes da legislacao em vigor, deste edital, inclusive tendo sei
objetiyos spejÿs cojppÿiveis coÿ Q.£ty'e:tc> da liciÿapao,
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2.2 - A incompatibilidade dos objetos sociais da licitante com o objeto da licitaÿao implicara na
impossibilidade de sua participaÿao no ccrtame.
2.3 - Nao poderao participar licitantes com socios, diretores ou reprcsentantes comuns.
2.3.1 Se antes do inicio da abertura dos envelopes de prefo for constatada a comunhdo de socios,
diretores ou representantes entre licitantes participantes, somentc uma delas podera participar do

-

certame.

2.3.2 - Se constatada a comunhao de socios, diretores ou representantes entre licitantes participantes
apos a abertura dos envelopes de prefo, os respectivos participantes serao automaticamente
desclassificados do certame, independentemente do preÿo proposto.
2.4 - Nao poderao participar da presente licitafSo os interessados que se cncontrem em processo de
falencia ou concordata, de dissolucpSo, dc fus2o, dc cisao ou dc incorporaÿao, ou ainda, que cstejam
cumprindo suspensao temporaria de participapao em licitafao ou impedimento de contratar com a
Prcfeitura Municipal de Pacoti/CE, ou tenham sido declaradas inidoneas e estejam impedidas dc
licitar ou contratar com a Administraÿao 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, membro efetivo ou substituto da Comissao dc
Pregao, bem como o PREGOEIRO ou membro 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 aceitafao pelo orgao recebedor, ao qual cabera o direito de recusar
caso nao esteja de acordo com o especificado no Termo de Referenda da presente licitaÿao ou seja o
servifos de qualidade inferior ao solicitado ou ainda por questao de interesse publico devidamente
justificado.
2.6 - A participafao na licitaÿao implica automaticamente na aceitaÿao integral e irretratavel dos
termos e conteudos deste edital e seus anexos, a observanda dos preceitos legais e regulamentos em
vigor; e a responsabilidade pela fidelidade e legitimidade das informafoes e dos documentos
apresentados em qualquer fase da licitapao.
2.7-0 inicio da sessao de 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 forÿa maior.
3 - DAS FASES DO PRESENTE PROCESSO

3.1 - Credenciamento;
3.2 - Recebimento dos envelopes de “propostas de prefos” e “documentos de habilitaÿao”;
3.3 - Abertura das propostas de preÿos apresentadas, verificafao e classifica<ÿao inicial;
3.4 - Lances verbais entre os classificados;
3.5 - Habilitafao do licitante melhor classificado;
3.6 - Recursos;
3.7 - AdjudicafSo.
4 - DO CREDENCIAMENTO
man
4.1 - No dia, hora e local defmidos no preambulo deste Edital, sera realizada sessao publica para
recebimento dos documentos de Credenciamento, envelopes contendo as Propostas de Preÿos e
Documentos de Habilitaqio, devendo o intcressado ou seu representantc, se for o caso, credenciar-se
a perante Pregoeiro Oficial do Muniripio de Pacoti.

4.2 - Cada licitante devera aprcscntar-sc com apenas 01 (um) representantc, devidamente munido dc

documentafao habil dc credenciamento, o qual sera o unico admitido a intervir nas diversas fases do
proccdimento licitatorio, respondendo assim, para todos os efeitos, pelo licitante representado.
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4.3 - Para o credenciamento do represcntante deverao ser apresentados os seguintes documentos:
4.3.1- Copia de seu documento oficial de identificacao (com foto) do representante, valido na forma
da lei;
4.3.2- Procurafao publica ou instrumento particular de mandato, conforme modelo discriminado no
item 1 do ANEXO III destc Edital, caso o representante nao seja socio-gerente, diretor do licitante ou
titular de firma individual, com ftrma reconhecida do outorgante;
4.3.3- Documento que comprove a titularidade do outorgante (atos constitutivos da pessoa juridica,
ata de sua cleicao, etc.);
4.3.4- Declarafao (com firma reconhecida em cartorio) dando ciencia de que cumprem os requisitos
de habilitacao, conforme modelo disposto no item 2 do ANEXO III deste Edital;
4.3.5- Certidao Simplificada emitida pela Junta Comercial. No caso das empresas enquadradas
como Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), conforme incisos I e II do Artigo 3°
da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, e que pretendcrem usufruirem de seus
beneficios nesta licitacao do regime diferenciado e favorccido previsto naquela lei, ficarao as mesmas
aptas a partir do cumprimento deste item;
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 representacao, deverao ser apresentados
documentos que comprovem tal condicao (atos constitutivos da pessoa juridica, ata de sua eleicao,
etc.), nos quais estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obligates em
decorrencia 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 dc se manifestar e
responder pelo participate nas diversas etapas do procedimento, tendo cm vista o Credenciamento,
ser etapa fundamental 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 licitacao, na qual estes, implicam no descumprimcnto das condicoes de
participacao e consequentemente enseja ao desatendimento quanto as exigencias editalicias,
proporcionando assim a climinacao sumaria do competente processo licitatorio, acarretando ao nao
prosseguimento e participacao 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 Habilitacao, para que possam ser analisados no inicio dos
trabalhos.
4.7 - Tao somente a pessoa crcdenciada podera intervir no procedimento licitatorio, sendo admitido,
para esse efeito, um unico representante por licitante intcressada;
4.8 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuracao, 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 participacao 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 dc credenciamento e envelopes, caso n5o exista
demais manifestacoes dar-se-a por encerrada a etapa de credenciamento, nao se admitindo licitantes

-

rctardatarios;

4.11- Todos os documentos necessarios a participacao na presente fase devcrSo ser apresentados em
original, cbpia autenticada por cartorio competente, publicacao em Orgao Oficial ou autcnticada pela
Comissao de Pregao, mediante apresentacao do original.
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5 - DOS DOCUMENTOS E ENVELOPES A SEREM APRESENTADOS

5.1 - Alem dos documentos de credenciamento e condipoes de participapao, previstos no item 4, cada
licitante devera ainda apresentar simultaneamente 02 (dois) conjuntos de documentos, a saber:
“Proposta de Prepo” e “Documentos de Habilitapao”.
5.2- Os conjuntos de documentos relativos a “Proposta de Prepos” e aos “Documentos de
Habilitapao” deverao ser entregues em envelopes separados, opacos e lacrados, rubricados no fecho,
enderepados a Prefeitura Municipal de Pacoti, identificados com o numero da presente licitapao, com
o nome do licitante, o numero do CNPJ, os titulos dos seus contcudos (“Proposta de Prepo” ou
“Documentos de Habilitapao”), respectivamente.
5.3- Todos os documentos necessarios a participapao na presente licitapao poderao ser
apresentados em original, copia de publicapoes em orgao da impressao ofleial, copia do original
autenticada por cartoiio competente.

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 ilustrapao das propostas de prepo.
5.3.2- Os documentos necessarios a participapao na presente licitapao, compreendendo os
documentos de credenciamento, as propostas de prepos e documentos referentes a habilitapao,
deverao ser apresentados no idioma oficial do Brasil.
5.3.3- Quaisquer documentos necessarios a participapao no presente certame licitatorio, apresentados
em lingua cstrangeira, 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 determinaÿao 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
MB

6.1 - A proposta de precos devera ser elaborada em 01 (uma) via em papel timbrado ou com carimbo
com os dados do interessado, manuscrita em letra de forma em tinta nao lavavel ou confeccionada
por maquina, impresso por computador ou qualquer processo eletronico, sem altemativas, emendas,
rasuras ou entrelinhas, datada e assinada, contendo na parte externa do envelope correspondente as
seguintes indicates:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI
PREGAO PRESENCLVL N.° 2018.09.26.1-PP
LICITANTE:
CNPJ
ENVELOPE N.u 01 (PROPOSTA DE PREpPS)

_

6.2- A proposta de prefos devera ser apresentada seguindo o modelo padronizado no ANEXO II
deste Edital, contendo:
6.2.1- A modalidade e o numero da licitaÿao;
6.2.2- Endcrecamento a ComissSo de Prcgoes da Prefeitura Municipal de Pacoti;
6.2.3- Razao Social, CNPJ. enderepo, numero da conta correntc, agencia bancaria, identificapao do
respectivo banco, e se houver, numero do telefone/ fax, e enderepo eletronico do proponente;
6.2.4- Prazo de execupao maximo, conforme os termos do edital;
6.2.5- Prazo de validade nao inferior a 60 (SESSENTA) DIAS:
PREFEITURA MUNIC PAL DE PACOTI
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6.2.6- Os itens cotados, nos quantitativos licitados, scgundo a unidade de medida consignada no
cdital;

6.2.7- Os valores unitarios cm algarismos de cada item;
6.2.8 - Valor Global, em algarismo e por extenso;
6.2.9 Declarafao da licitante que, nos valores apresentados acima, estSo inclusos todos os tributos,
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de
pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fomecimento licitado, inclusive a
margem de lucro.
6.3 - Caso a Proposta de Pre?o apresentada, esteja sem a devida assinatura, na forma do item 6.1
deste edital, a mesma podera ser assinada no momento da constataÿao da falha, desde que os
responsaveis legais escejam previamente credenciados e estejam presentes na sessao correspondente
credenciados para o ato.
6.4 - Os prefos constantes da proposta do licitante deverao corner apenas duas casas decimais apos a
virgula, cabendo ao licitante proceder ao arredondamento ou desprezar os numeros apos as duas
casas decimais dos centavos, e deverao ser cotados em moeda corrente national.
6.5 - Os prefos propostos serao de exclusiva responsabilidade do licitante, nao lhe assistindo o direito
de pleitear qualquer alterafao dos mesmos, sob alegaeao de erro, omissao ou qualquer outro
argumento nao previsto cm lei.
6.6 - Ocorrendo discrepancia entre os prefos unitarios e totais, prevalecerao os primeiros, podendo a
Pregoeiro proceder as corregoes 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 conforme licitado.
6.8 - A apresentafao da proposta de preÿos implica na cientia clara de todos os termos do edital e
seus anexos, em especial quanto a especificaÿao dos bens e as condifoes de participagao, competifao,
julgamento e formalizaÿao dos contratos, bem como a aceitafao e sujeifao integral as suas
disposifoes e a legislayao aplicavel, notadamente as Leis Federais n° 10.520/02 e 8.666/93, alterada
e consolidada.
6.9 - Os prefos a serem cotados deverao levar em conta os preepos estimados para a contratacao,
insertos na planilha anexa ao processo.
6.10 - Na analise das propostas de prepo a Pregoeiro observara preferencialmente o prego unitario,
facultando-lhe, porem, segundo criterio de convcnicncia e oportunidade observar o prepo total.
6.1 1 - Sera desclassificada a proposta de preÿos apresentada em desconformidade 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 HABILITACAO

7.1- O envelope “Documentos de Habilitafao” devera conter os documentos exigidos em uma unica
via, e ser apresentado na forma do subitem 5.2 deste edital, contendo a seguinte inscrifSo no seu
ffontispicio;
A PREFE1TURA MUfflCIPAL DE PACOTI

_

PREGAO PRESENCLVL N.° 2018.09.26.1-PP
CNPJ
LICITANTE:
N.°
ENVELOPE
RABILITACAO)

02

DE

(DOCUMENTOS
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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 presentc licitafao mcdiantc a apresentafSo dos documentos abaixo
rclacionados (subitens 7.3 a 7.7), os quais serao analisados pelo Pregoeiro quanto a sua autenticidade
e o seu prazo de validade.

-

7.3 RELAT1VA A HAB1LITACAO JURiDICA:
7.3.1- REGISTRO COMERCIAL, no caso de emprcsario individual, no registro publico de empresa
mcrcantil da Junta Comercial; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agenda,
apresentar o registro da Junta onde opera com averbaÿao no registro da Junta onde tern sede a
matriz.
7.3.2 - ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO em
vigor devidamente registrado no registro publico de empresa mercantil da Junta Comercial, em se
tratando de sociedades empresarias e, no caso de sociedades por afSes, 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 averbafao no registro da Junta onde tern sede a
matriz.
7.3.3 - 1NSCRICAO 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
tern sede a matriz.
7.3.4 - DECRETO DE AUTORIZACAO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZACAO PARA
FUNCIONAMENTO expedido pelo orgao competente, quando a atividade assim o exigir.
7.3.5 - DOCUMENTO OFICIAL DE IDENTIFICACAO VALIDO (COM FOTO) E
COMPROVANTE DE CPF, do Socio - Administrador e ou Titular da Empresa.
7.4- RELATIVA A REG UL ARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
7.4.1- Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);
7.4.2- Prova de 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 Servifo - FGTS;
7.4.3.6- a Justifa do trabalho (Certidao Negativa dc Debitos Trabalhistas - CNDT).

7.4.4- As Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) deverao apresentar toda a
documentacao cxigida para efeito de comprovaÿao dc regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que

esta apresente alguma restricao;
7.4.5- Havendo alguma rcstri<ÿo na comprovacao da regularidade fiscal c trabalhista, 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, prorrogavcis por igual periodo, a criterio da ComissSo de
Prcgdcs, para a regularizacao da documcntafao e emissdo de eventuais certiddes negativas ou

positivas com efeito dc certidao negativa;
7.4.6- A nao-regularizacao da documentacao, no prazo cstabelecido, implicara decadencia do direito
a contrata<pao, sem prejuizo das sanÿoes previstas no art. 81, da Lei no 8.666/93, sendo facultado a
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convocapao dos licitantes remanescentes, na ordcm de classificapao, para a assinatura do contrato, ou
a revogapao da licitapao, ou ITEM, conforme o caso.
7.5- RELATIVA A QUALIFICAÿAO ECONOMICO-FINANCEIRA:
7.5.1. Certidao negativa dc falencia ou concordata expedida pelo distributor da sede da pessoa
juridica;
7.5.2- Balanpo Patrimonial e demonstrapdcs contabcis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
aprescntados na forma da lei, dcvidamente registrado na Junta Comercial dc origem, que
comprovem a boa situapao financeira da empresa, vedada a sua substituipao por balancetes ou
balanpos provisorios, podcndo ser atualizados por indices oficiais quando encerrados ha mais de 03
(tres) meses da data de apresentapao da proposta, dcvidamente assinados por contabilista registrado
no CRC, bem como por socio, gerente ou dirctor.
7.5.2. 1- No caso de Microempreendedores Individual (MEI), Microempresas (ME) e Empresas de
Pequeno Porte (EPP) por forpa 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 QUALIFICAÿAO TECNICA:
7.6. 1- Registro ou inscripao da pessoa juridica, na entidade profissional competente;
7.6.2- 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 execupao de servipos de mesma natureza do objeto da
presente licitapao, acompanhado do respectivo contrato firmado com a entidade que expediu o
referido atestado de capacidade tecnica;
7.6.2.1- O atestado de Capacidade devera corner o numero do contrato, bem como o numero da
licitapao que deu origem ao mesmo, sc houver, devendo o atestado estar com firma reconhecida do
subescritor.

-

7.7 DEMAIS DOCIJMENTOS DE HABILITAPAO:
7.7.1- Alvara de funcionamento;
7.7.2- Declarapao (com firma reconhecida em cartorio) de que, cm 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 notumo, perigoso
ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condipao de
aprendiz, a partir dc 14 (quatorze) anos, conforme modelo constante dos Ancxos deste edital;
7.7.3- Declarapao (com firma reconhecida em cartorio) expressa de integral concordance com os
termos deste edital e scus anexos, conforme modelo constante dos Anexos deste edital;
7.7.4- Declarapao (com firma reconhecida cm cartorio), sob as penalidades cabiveis, de inexistencia
de fato superveniente impeditivo da habilitapao, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar
ocorrencias posteriores, conforme modelo constante dos Anexos deste edital (art.32, §2°, da Lei n.°
8.666/93);
7.7.5- Declarapao (com firma reconhecida em cartorio) constando e-mail oficial, o qual servira de
prova inequivoca de convocapao para assinatura de Ata de Registro de Prepos/Contrato, sendo dc
responsabilidade da licitante a atualizapao de seus dados cadastrais perante a Prefeitura Municipal de
Pacoti. Conforme anexo constante deste edital.

7.8 - A documcntapao constante dos envelopes dc habilitapao que forem abertos integrara os autos do
processo licitatorio e n2o sera devolvida.

7.8.1 - Os envelopes com os documentos rclativos a habilitapao dos licitantes nao declarados
classificados ao final da fase de competipao poderao ser retirados por seus representantes na propria
sessao, exceto, caso haja inteiposipao de recursos, onde os mesmos ficarao sob a guarda da Comissao
de Prcgoes, podendo ser requerido somente ao julgamcnto definitivo do mesmo.
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7.8.2 - Os documentos nao retirados permanecerao em poder do Pregoeiro, devidamente lacrados,
durante 30 (trinta) dias corridos a disposip3o dos respectivos licitantes. Findo este prazo, sem que
scjam retirados, serao destruidos.
7.9 - Sera inabilitado o licitante quc nao atendcr as exigencias deste edital referentes a fase de
Habilitapao, bem como apresentar os documentos defeituosos em scus conteudos e forma.
8 - DOS PROCEDIMENTOS E DEMAIS
(CERTAME)

INFORMA£0ES

DA SESSAO PUBLICA

vanE
8.1-0 Pregao sera dc tipo presencial, com a abertura da licitapao em sessao publica, dirigida por um
Pregoeiro, e realizar-sc-a no enderepo constantc 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 reprcsentante os documentos a que se referem o
item 4 deste edital (Credenciamento) e os envelopes 01 (Propostas de Prepos) e 02 (Documentos de
Habilitapao) 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 documcnto
sera aceito pelo Pregoeiro.
8.2.2 - Apos a entrega dos envelopes nao cabera desistencia por parte de qualquer licitante, salvo por
motivo justo decorrente de fato superveniente 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
formulapao 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 presenpa.
8.4 ABERTURA DOS ENVELOPES CONTENDO AS PROPOSTAS DE PREPOS: Abertos os
envelopes contendo a “Proposta de Prepos” de todos os licitantes, a Pregoeiro ou membro da equipe
de apoio fara a verificapao da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no edital.
A seguir, a Pregoeiro informara aos participantes presentes quais licitantes apresentaram propostas de
prepos para o(s) objeto(s) da presente licitapao e os respectivos valores ofertados.
8.4.1- Apos a abertura dos envelopes contendo as propostas de prepos a Pregoeiro examinara a
compatibilidade desta com os termos do edital, dcsclassificando as propostas que nSo atendam aos
termos desse edital.
8.4.2- A Pregoeiro podera, a qualquer tempo, determinar a suspensao da sessao, a fim de que o setor
tecnico da(s) Secretaria(s) interessada(s) na presente licitapao 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 ordenapao das propostas de todos os
licitantes, em ordem decrescente de valor, classificando o licitante com proposta de MEN OR
PRECO POR ITEM e aqueles que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores
em ate 10% (dez por cento) relativamente a de MENOR PRECO POR ITEM para que seus
representantes participem dos lances verbais.
8.5.1- Caso n3o sejam verificadas no minimo 03 (tres) propostas de prepos nas condipoes definidas no
sub item 7.5, a Pregoeiro classificara as melhores propostas, ate o maximo de 03 (tres), para quc seus
representantes participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os prepos oferecidos nas propostas
escritas iniciais.
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8.6- LANCES VERBAIS: Em seguida, sera dado inicio a etapa de aprcscntacSo de lances verbais,
que deverao ser fonr.ulados de forma sucessiva, em valores distintos c com pre<ros decrescentes,
obedecendo as seguinies disposiÿoes:
8.6.1- A Pregoeiro convidara individualmente os licitantes classificados, de forma sequcncial, a
apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior pre?o e os demais, em
ordcm decrcscente de valor. No caso de empatc dc valor entre propostas sera realizado
imediatamente sortcio visando definir a ordem de lance entre os licitantes empatados.
8.6.2- So serao aceitos os lances cujos valores forem inferiores ao ultimo lance que tenha sido
anteriormente registrado.
8.6.3- A Pregoeiro 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 cm desacordo com as determinaÿoes 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 nc 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
exclusSo do licitante das rodadas posteriores de oferta de lances verbais, ficando sua ultima proposta
registrada para efeito de classificaÿao 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 e ordenadas as ofertas em ordem decrescente de valor, exclusivamente
pelo criterio de menor preÿo.
8.6.8- O Pregoeiro podera negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preÿo melhor
para a Administrafao nas situates 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 se fara por sorteio, em ato publico, na propria sessao do Pregao
Presencial.
8.6.10. Apos a etapa de lances, sendo vcrificada a ocorrencia de empate ficto, sera assegurada, como
criterio de desempate, prcferencia de contrataÿao para as microempresas e empresas de pcqueno
porte, nos termos do art. 44 da Lei Complementar n° 123, de 2006.
8.6.10.1. Entende-se por empate ficto, aquelas situa?oes 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 tiver sido apresentado por empresa que se
enquadre como microempresa ou empresa de pequeno porte.
8.6. 11. Para efeito do disposto no item 8.6.10 deste Edital, ocorrcndo 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 pre?o inferior aquela considerada vencedora do certame, no
prazo maximo de 5 (cinco) minutos apos o encerramento dos lances, sob pena de preclusao, situaÿao
cm que sera adjudicado em seu favor o objeto licitado;
b) nao ocorrendo a contratafao da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do inciso
anterior, serao convocadas as remanesccntes ME/EPP que porventura se enquadrem no mesmo
intervalo percentual dc 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
quo se encontrem no aludido intervalo, sera realizado sorteio entre clas 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
classificafao final das propostas, a Pregoeiro examinara a aceitabilidade do primeiro classificado,
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cspecialmente quanto a conformidade entre a proposta /oferta dc menor pre?o e o valor estimado
para a contratafSo constante da planilha anexa ao processo, decidindo motivadamente a respeito.
8.6.13- Tratando-se de preÿo inexeqiiivel, a Pregociro podera dctcrminar ao licitante que comprovc a
cxequibilidade dc sua proposta, em prazo a ser fixado, sob pena de desclassificafao.
8.6.14- Ocorrendo a hipotese tratada no subitem anterior, a Pregoeiro abrira o envelope de
habilitacao do licitante primeiro classificado “sob condifao”, considerando o disposto no subitem
anterior.
8.6.15- Diantc da hipotese tratada no subitem 8.6.13 a Pregoeiro podera, tambem “sob condiÿao”,
negociar diretamente com o classificado subsequente para que seja obtida melhor oferta que a sua
proposta anteriormente oferecida a fim dc conseguir menor prefo, caso nSo comprovada a
cxequibilidade do licitante anteriormente classificado.
8.6.16- O lance verbal dcpois de proferido sera irretratavel, nao podendo haver desistcncia dos lances
ofertados, sujeitando-se o licitante desistente as penalidades constantes deste edital.
8.6.17- Os licitantes que apresentarem prefos excessivos ou manifestamente inexcquiveis, serSo
considerados desclassificados, nao se admitindo complementaÿao posterior.
8.6.18- Considerar-se-ao pre?os manifestamente inexequiveis aquelcs que forem simbolicos, irrisorios
ou de valor zero, incompativeis com os prefos de mercado, acrescidos dos respectivos encargos.
8.6.19- Nao serao adiudicadas propostas com preÿos unitarios e/ou global superiores aos valores
estimados para a contrata?ao, constantes da planilha anexa ao processo.
8.6.19.1 Serao considerados compativeis com os de mercado os preÿos registrados que forem iguais
ou inferiores a media daqueles apurados pelo setor competente da Prefeitura de Pacoti, responsavel
pela claborafSo e emissao da referida Planilha, assim tambem, dirimidas as eventuais duvidas que
possam surgir.
8.6.20- Caso o prefo teferente ao pre?o final seja composto de preÿos unitarios, devera a Pregoeiro,
antes da convocapao de todos os licitantes, solicitar ao vencedor a adcquagao desses preÿos ao valor
do lance final.
8.6.21- Caso a licitante classificada com o MENOR PRECO POR ITEM seja uma ME/EPP e esta
aprcsente restrifoes na comprovafao da regularidade fiscal, sera convocada para apresentar a
documentaÿao regularizada. Conta-se a partir da declaraÿao de vencedora do certame, o prazo de 05
(cinco) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a criterio do Pregoeiro, para regularizaÿo da
documentaÿao, nos termos do § lo do art. 43 da Lei Complementar n° 123, de 2006.
8.6.22- A nao-regularizagao da documentafao, no prazo previsto no subitem anterior, implicara
decadencia do direito a contrataÿao, sendo facultado ao (a) Pregoeiro (a) convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificaÿao crescente, revogar a licitafao ou o item, conforme o caso.
8.6.23- Caso a licitante classificada com o MENOR PRECO POR ITEM seja uma empresa nao
beneficiada pelo tratamento diferenciado e nao apresentc situaÿao regular, no ato da assinatura dos
contratos, sera convocado outro licitante, observada a ordem de classificaÿao crescente, para celebrar
o contrato, e assim sucessivamente.
8.6.24- O Contrato devera ser assinada em ate 05 (CINCO) DIAS UTEIS da convocaÿao do licitante
dcclarado vencedor, observados os itens 8.6.21, 8.6.22 e 8.6.23, cabendo ainda a negociaÿao direta, a
fim de se obter pre?o mais vantajoso.
8.7- HABELITACAO DO LICITANTE CLASSIFICADO: Existindo proposta classificada
aceitavel, a Pregoeiro anunciara a abertura do envelope referente aos “Documentos de Habilitaÿao”
do(s) licitante(s) que apresentou(aram) a(s) melhor(es) proposta(s), para confirmaÿao das suas
condi<:6es habilitatorias, dcterminadas no item 6.
8.7. 1- Os licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no Envelope n°
02 (Documentos de Habilitaÿao), ou os apresentarem em desacordo com o cstabelecido neste edital,
ou com irrcgularidadcs, scr3o considerados inabilitados, nao sc admitindo complcmcntaciio
posterior, excetuando-se o disposto no item 8.6.21.

-
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8.7.2- Constatado o atendimento das exigencias fixadas no edital, o licitante sera declarado vencedor,
sendo-lhe adjudicado o objeto da licitaÿao, pelo Pregoeiro, caso nao haja intento de intcrposiÿao de
recurso por qualquer dos demais licitantes.
8.7.3- Se o licitante desatender as exigencias habilitatorias, a Pregoeiro examinara a oferta
subsequente, permitida negotiate - subitem 8.6.8 do edital, verificando a sua aceitabilidade e
procedendo a verificato da habilitate do licitante, na ordem de classificato, e assim
sucessivamente, ate a apurato de uma proposta que atenda integralmente ao edital, sendo o
respect ivo licitante declarado vencedor e a elc adjudicado o objeto do certame.
8.7.4- Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem desclassificadas, a
Administrate podera fixar aos licitantes o prazo de 08 (oito) dias liteis para a apresentagao de nova
documentafao 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 habilitate)” se dara
ao final da etapa competitiva de cada ITEM ou ao final do julgamento de todos os itens.
8.8- RECURSOS: Somente no final da sessao, depois de declarado o(s) licitante(s) vencedor(es) do
certame, qualquer licitante podera manifestar, imediata e motivadamentc, a intento de inteipor
recurso, com registro em ata da sintese das suas razoes, facultando-lhe juntar memoriais no prazo de
3 (tres) dias comdos, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contrarrazSes
em prazo sucessivo tambem de 03 (tres) dias corridos (que comefara 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 saa decisao no prazo de 05 (cinco) dias liteis, ou, nesse mesmo prazo, faze-lo
subir, devidamente informados, devendo, neste caso, a decisao ser proferida dentro do prazo de 05
(cinco) dias liteis, contado do recebimento do recurso pelo(s) Secretario(s) Gestor(es).
8.8.2- Nao serao arimitidos recursos apresentados fora do prazo legal e/ou subscritos por
representante nao habilitado legalmentc ou nao identificado no processo para responder pela
Licitante.
8.8.3- N2o sera concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatorios ou quando
nSo justificada a intento de interpor o recurso pelo Licitante.
8.8.4- O recurso contra decisao do Pregoeiro tera efeito suspensivo.
8.8.5- A falta de manifestato imediata e motivada do licitante em recorrer, ao final da sessao do
Pregao Presencial, importara a preclusao do direito de recurso e a adjudicate do objeto da licitato
pelo Pregoeiro ao(s) licitante(s) vencedor(cs).
8.8.6- A petito 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 invalidate apenas dos atos insuscetiveis de
aproveitamento.
8.8.8- Decidido(s) o(s) rccurso(s) e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o(s)
Secretario(s) Gestor(es) homologara(ao) e procedera(ao) a adjudicate da(s) proposta(s)
vencedora(s), para determinar a contratato;
8.8.9- A intimate dos atos detisorios da administrate
Pregoeiro ou Secretaries)
em sede
recursal sera feita mediante afixato de copia do extrato resumido ou da integra do ato na imprensa
oficial (flanelografo) da Prefeitura 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 ComissSo de Preglo.
8.9- ENCERRAMENTO DA SESSAO: Da sess2o do Pregao Presencial sera lavrada ata
circunstanciada, que mencionara os licitantes credenciados, as propostas escritas e verbais
apresentadas, na ordem de classificato, a analise da documentato exigida para habilitate c os
recursos interpostos, devendo ser a mesma obrigatoriamente assinada, ao final, pelo Pregoeiro c sua
Equipc de Apoio, e facultativamente, pelos licitantes ainda presentes quando do encerramento dos
trabalhos.

—

—
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8.9.1- Ao final da sessao, caso n3o haja intenfiio de interposiÿao de recurso c o prcgo final seja igual
ou inferior ao previsto ao valor orcado pela Administracao, sera feita pclo Pregoeiro a adjudicafao ao
licitante declarado vencedor do certame c cncerrada a reuniao, apos o que, o processo, devidamente
instruido, sera encaminhado:
a) a Assessoria Juridica, para fins de analise e parecer;
b) e depois a(s) Secretaria(s) competentes para homologacao e subsequente formalizacao 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.
8.10.2- A Pregoeiro podera, para analisar as propostas de precos, os documentos de habilitacao c
outros documentos, solicitar pareceres tecnicos e suspender a sessao para realizar diligencia a fim de
obter melhores subsidios para as suas decisoes.
8.11- INDICACAO DO VENCEDOR: No julgamento das propostas/ofertas sera declarado
vencedor o Licitante que, tendo atendido a todas as exigencias deste Edital, apresentar o MENOR
PRE(pO POR ITEM, cujo objeto do certame a ela sera adjudicado.
8. 11.1- Nao serao consideradas ofertas ou vantagens nao previstas neste Edital.

-

9 DA(S) DOTACAO(OES) ORCAMENTARLA(S)

9.1- As despesas decorrentes das eventuais contratagoes que poderao advir desta licitagao correrao a
conta das seguintes dotafoes orÿamentarias e fontes de recursos: Recursos Ordinarios/ Recursos
Proprios.
Unidade Orcamentaria
03.01

Program a - PTojeto Atividade

Elemento de Despesas

09.272.2805.2.004

3.3.90.39.00

10 - DA ADJUDICACAO E HOMOLOGA£AO DO PROCESSO LICITATORIO
10.01 - A adjudicado desta licitafao em favor do licitante cuja proposta de pre?os ou lance verbal
seja classificado em primeiro lugar, se nao houver recurso, e da competencia do Pregoeiro, quando
nao houver recurso.
10.02 - A homologapao deste pregao e da competencia do(a) Gestor(a) da SECRETARIA

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 fundamental escrita.
10.04 - A homologacao, conforme se verifique a necessidade, estara sujeita, ainda, a aferifao das
informafoes prestadas pela licitante vencedora, inclusive no que se refere a inspecao in loco na sede
da empresa para fins de verificafao de que se encontra em pleno funcionamento, incluindo sua
identificafao extema e identificacao de pessoal executando servifos durante o horario normal de
funcionamento.
10.5- A adjudicafao e a homologacao do resultado desta licitacao nao implicara direito a

contratacao.
11

-

CONSULTAS, RESPOSTAS, ADITAMENTO, DILIGENCIAS,

ANULACAO

REVOGACAO

E

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 Pregao

Presencial.
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11.1.1- Decaira do dircito de impugnar os termos do edital de licitafSo perantc a Administraÿao
aquele que nao o fizcr dentro do prazo fixado neste subitem, hipotese cm que tal comunicaÿao nSo
tera efeito de recurso.
1 1.1.2- A impugnable feita tempestivamente 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 solicitaÿoes de esclarecimentos, providencias ou impugnafoes mediante
petiÿao confeccionada em maquina datilografica ou impressora eletronica, em tinta nao lavavel, que
prcencham os seguintes requisitos:
1 1 .2. 1- o enderefamento ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Pacoti;
11.2.2- a identificafSo precisa e completa do autor e seu representante legal (acompanhado dos
documentos comprobatorios) se for o caso, contendo o nome, prenome, estado civil, profissao,
domicilio, numero do documento de identificafao, devidamente datada, assinada e protocolada na
sedc da Comissao de Pregao da Prefeitura Municipal de Pacoti, dentro do prazo editalicio;
1 1 .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 especificafdes;
11.3- Cabera ao Pregoeiro decidir sobre a petifao no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
11.4- A resposta do Municipio de Pacoti/CE, sera disponibilizada a todos os interessados mediante
afixafao de copia da integra do ato proferido pela administrate na imprensa oficial (flanelografo) da
Prefeitura Municipal de Pacoti, conforme disposto a Lei Organica do Municipio.
11.5-0 aditamento prevalecera sempre em relaÿao ao que for aditado.
11.6- Acolhida a peticao de impugnaÿao contra o ato convocatorio que importe em modificaÿao dos
termos do edital sera designada nova data para a realizafao do certame, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteragao nao afetar a formulate* das propostas.
11.6.1- Qualquer modificaÿao neste edital sera divulgada pela mesma forma que se deu ao texto
original, exceto quando, inquestionavelmente, a alteraÿao nao afetar a formulate das propostas.
11.7- DILIGfeNCLA: Em qualquer fase do procedimento licitatorio, a Pregoeiro ou a autoridade
superior, podera promover diligencias no sentido de obter esclarecimentos, confirmar informagoes ou
permitir sejam sanadas falhas formais de documentafao que complementem a instrucÿao do processo,
vedada a inclusao posterior de documento ou informagao que deveria constar originariamente da
proposta, fixando o prazo para a resposta.
11.7.1- Os licitantes notificados para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverao faze-lo no
prazo determinado peio Pregoeiro, sob pena de desclassificaÿo/ mabilitaÿao.
11.8- REVOGAOAO E ANULAGAO: O Municipio de Pacoti/CE podera revogar a licitaÿao por
razoes de interesse publico, no todo ou em parte ou anular esta licitaÿao, em qualquer etapa do

processo.

-

12 DA FORMALIZACAO DOS CONTRATOS
12.1- As obrigafdes decorrentes da presente licitaÿao serao formalizadas mediante lavratura dos
respectivos contratos, subscritos pelo Municipio, atraves da Secretaria Gestora, representada pelo
Secretario(a) Ordenador(a) de Despesa, c o licitante vencedor, que observara os termos da Lei n.°
8.666/93, da Lei n.° 10.520/02, deste edital e demais normas pertinentes.
12.1.1- Integra o presente instrumento (ANEXO IV) o modelo do contrato a ser celebrado.
12.1.2- Os licitantes aiem das obligates resultantes da obsen'ancia da Lcgislafao aplicavel, deverao
obedecer as disposiÿOcs elencadas no contrato - Anexa a este edital.
12.2- Homologada a licitaÿo pela autoridade competente, o Municipio de Pacoti - CE convocara o
licitante vencedor para assinatura dos contratos, que firmara o compromisso para futura contrataÿao
entre as partes, pelo prazo previsto, nos termos do modelo que integra este Edital.
12.2.1- O Licitante Vencedor tera o prazo de 05 (CINCO) DIAS UTEIS, contado a partir da
convocacao, para subscrever o contrato. Este prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

Av. Coronel Josi Clcerd Sampaio, 663

CNPJ 07.910.755/0001-72

- Centro

CGF 06.920.183-8

(

\

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

4?

OE

MAOS

%

Sftj

GOVERNO MUNICIPAL OE

T

WWW.PACOTI.CE.GOV.BR

DAOAS COM O P O V O

periodo, quando solicitado pelo Licitante Vencedor durante o seu transcurso e desde quc ocorra justo
motivo aceito pelo Municipio de Pacoti-CE.
12.2.1.1 - A convocafilo do licitante vencedor se dara atraves de publicaÿao cm jomal de grande
circulacao ou correspondencia com Aviso de Recebimento ou, ainda, atraves de enderefo eletronico
valido a ser fomecido pelo Licitante na fase de proposta, conforme modelo fomecido.
12.2.1.2 - E de inteira responsabilidade dos Licitantes manter seus dados cadastrais devidamente
atualizados, incluindo endercfo eletronico, o qual servira de forma de comunicaÿao para todos os
atos do processo.
12.2.1.3 - O licitante que nao atender justificadamcntc a convocatfio no prazo assinalado no item
12.2.1 sera enquadrado sera incurso no tcor 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
administraÿao para aplicaÿao das penalidades cabiveis e insertas na mesma lei.
12.3- Incumbira a administrate providenciar a publicaÿao do extrato dos contratos nos quadras de
aviso dos orgaos publicos municipais, 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 relaÿao
aos possiveis termos aditivos.
12.4- O contrato so podera 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 c vigera PELO
PRAZO DE 12 (DOZEl MESES. admitindo-se, porem, a prorrogafao da vigencia dos contratos dela
decorrente, nos termos do artigo 57, da Lei Federal n° 8.666/93, se a proposta registrada continuar se
mostrando mais vantajosa a administrate.
12.6-0 prefo contratado e os respectivos fomccedores serao divulgados no quadra de avisos da
Comissao de Pregao da Prcfeitura Municipal de Pacoti e ficarao a disposifao durante a vigencia dos
contratos.

12.7- A formalizafao dos contratos so gera ao contratado a obrigafao de execute dos servifos
quando expedida a competente ordem de servifos ou celebrado o competente termo de contrato.

-

13 DA

REALIZAOAO DOS SERVI£OS

13.1- DAS ORDENS DE SERVI£OS: A realizaÿao dos servifos sera de acordo com as solicitafoes
requisitadas pela Contratante, devendo os mesmos serem iniciados apos o recebimento da respectiva
Ordem de servifo, junto a sede da Secretaria Municipal competente, ou onde for mencionado na
respectiva Ordem de servifo, de acordo com a conveniencia e oportunidade administrativa, a
necessidadc e disponibilidade financeira da(s) Secretaria(s) Gestora(s).
13.2 - O recebimento dos servifos sera efetuado nos seguintes termos:
13.2.1 - Provisoriamente, para efeito de posterior verificafao da conformidade do servifo com a
especificafSo;
13.2.2 - Dcfinitivamente apos verificaÿao da qualidade e quantidade do servifo, pelo setor
responsavel pela solid tafao e consequentemente aceitaÿao.
13.3- DO PRAZO E LOCAL DE EXECU£AO: os servifos deverao ser iniciados em ate 05 (cinco)
dias, a contar da emissao da Ordem de Servicos e/ou Autorizafao de execuÿSo determinados pela
solicitante, com prazo de execuÿao de 12 (doze) meses.
13.3.1- Por ocasiao da execufSo dos servifos, o fomecedor devera apresentar recibo em 02(duas)
vias, alem das respectivas fatura e Nota Fiscal.
13.3.4- Para da execuÿao do objeto deste certame, devera ser emitida Fatura e Nota Fiscal em nome
da Prefeitura Municipal de Pacoti/CE, com enderefo 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 constataÿo da inadequa<:So na execuÿao dos servifos as normas e exigencias
especificadas neste Edital e na Proposta vencedora a administrafSo os recusara, devendo ser de

-
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imediato ou no prazo maximo de 24 (vinte e quatro) horas adequados as supracitadas condifdcs, sob
pcna de aplicatplo das penalidades cabiveis, na forma da lei e deste instrumento.
13.3.6- Em nenhuma hipotese serao concedidas prorogates de prazo.
13.4- Os servifos licitados deverao ser executados, obscrv'ando rigorosamente as especificafoes
contidas no Projeto Basico. nos anexos desse instrumento e disposifoes constantes de sua proposta,
bem ainda as normas vigentes, assumindo o fomecedor 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 comcrciais
resultantes da execute do fomecimcnto que lhes sejam imputaveis, inclusive com relafao a
terceiros, e ainda:
a) a reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
fomecimento em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrefdes;
b) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administrate ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na execute do fomecimento, nao excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacao ou o acompanhamento pelo orgao interessado;
c) indicar preposto, aceito pela Administrate, para representa-lo na execute do fomecimento. As
decisoes e providencias que ultrapassarem a competencia do representante do fomecedor deverao ser
comunicadas a seus superiores em tempo habil para a adoto das medidas convenientes;
d) aceitar, nas mesmas condifoes do contrato, os acrescimos ou supressoes quantitativas que se
fizerem no fomecimento, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratato,
na forma do § 1° do aitigo 65 da Lei n° 8.666/93;
e) a execute dos servifos deve se efetuar de forma a nao comprometer o funcionamento dos servifos
do Municipio.
14 -DO PRE£0, DO PAGAMENTO, REAJUSTE E REEQUILtBRIO
' v '-frTZ

.

-

14.1- PRE£OS: Os preÿos ofertados devem ser apresentados com a incidencia de todos os tributos,
encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais, taxas, fretes, 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: O pagamento sera feito na proporto da executo dos servifos licitados,
segundo as ordens de servifos expedidas pela administrate, de conformidade com as notas
fiscais/faturas devidamentc atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das Certidoes Federais,
Estaduais e Municipais do licitante vencedor, todas atualizadas, observadas as condifoes da
proposta.
14.2.1- O pagamento sera efetuado em ate 30 (trinta) dias apos o encaminhamento da documentato
tratada neste subitem, observadas as disposifoes editalicias, atraves de credito na Conta Bancaria do
fomecedor ou atraves de cheque nominal.
14.3- REAJUSTE: Os valores constantes das propostas nao sofrerao reajuste antes de decorridos 12
(doze) meses do contrato, hipotese na qual podera ser utilizado o indice IGP-M da Fundato Getulio
Vargas.
14.4- REEQUILIBRJO ECONOM1CO-FINANCEERO: Na hipotese de sobrevirem fatos
imprevisiveis, ou previsiveis porem de consequencias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da
executo do ajustado, ou ainda, cm caso de forÿa maior, caso fortuito ou fato do principc,
configurando area economica extraordinaria c extracontratual, podera, mediante procedimento
administrative onde reste demonstrada tal situato e termo aditivo, ser restabelecida a relaÿao que as
partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado c a retribuito da Administrate para
a justa remunerate do fomecimento, objetivando a manutento do cquilibrio econOmico-financeiro
inicial do contrato, na forma do artigo 65, II, “d” da Lei Federal n.° 8.666/93, alterada e
consolidada.
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15 - DAS SANCOES

15.1 - A contratada total ou parcialmente inadimplente serao aplicadas as sanfdes dos artigos 86 a 88
da Lei 8.666/93 e suas demais alteraÿCes.
15.2 - A Contratada, no caso de inadimplcmento, ficara sujcita as seguintes san?6es:
15.2.1 Advertencia
15.2.2 - Multas necessarias, conforme segue:
15.2.2.1- multa moratoria de 0,5% (meio por cento) do valor do pedido, por dia de atraso na
presta?3o dos servifos, contados do recebimento da ordem de servifos / autoriza?Ho de fornecimento
no enderefo constantc 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;
15.2.2.2- multa moratoria de 20% (vinte por cento) sobre o valor do pedido, na hipotese de atraso
superior a 30 (trinta) dias no fornecimento do bem requisitado;
15.3- Na hipotese de ato ilicito, outras ocorrencias que possam acarretar transtomos ao
desenvolvimento do fornecimento /realizaÿao dos servifos, as atividades da administrafao, desde que
nao caiba a aplicaÿo de sanfao mais grave, ou descumprimento por parte do licitante de qualqucr
das obrigaÿoes definidas neste instrumento, no contrato ou em outros documentos que o
complementem, nao abrangidas nos sub itens anteriores, serao aplicadas, sem prejuizo das demais
sanfoes previstas na Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes penas:
15.3.1- multa de 1% (um por cento) ate 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisicao, ou
do valor global maximo da ata ou do contrato, conforme o caso;
15.4 - Suspensao temporaria do direito de participar em licitafoes e impedimento de contratar com a
Prefeitura de Pacoti pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, sem prejuizo de aplicaÿao das seguintes multas
e das demais cominaÿoes legais.
15.5 - Declaraÿao de inidoneidade para licitar ou contratar com Administraÿao Municipal, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punifao, ou ate que seja promovida reabilitaÿao, perante a
propria autoridade que aplicou a penalidadc.

-

16 - DA TENTATIVA DE FRAUDE E FRUSTA£AO DOS ATOS DO PROCESSO E DEMAIS
DITAMES LEGAIS
16.1 - A tentativa de ffaude ou frusta<pao dos atos e afoes a scrcm 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 necessario, ainda, abertura e instauraÿao do devido processo administrativo para a
averiguafdo e apurapao dos fatos ocorridos, de forma a aplicafao das devidas penalidades c p undoes
cabiveis.
16.2 E facultado a Pregoeiro, em qualquer ausencia ou omissao quanto a instrufoes e ditames deste
edital, a aplicafdo das normas, instrumentos e demais fontes legais do instrumento juridico brasileiro,
de forma a manter ideal e legal transcorrcr dos atos e afoes dos procedimentos do certame.

-

17

- DISPOSICOES GERAIS

17.1- As normas que disciplinam este Pregao Presencial serSo sempre interpretadas em favor da
ampliacao da disputa entre os interessados, atendidos o interesse publico, sem comprometimento da
seguranfa e do regular funcionamento da administraÿao.
1 7.2- Os casos omisscs poderSo ser resolvidos polo Pregoeiro durante a sessao e pelo(s) Secretario(s)
Ordcnador(es) de Dcspcsa, em outro caso, mediantc aplicacao do caput do art. 54 da Lei n.°

8.666/93.
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17.3- O nao atendimento de exigencias formais nao essenciais nao importara no afastamento do
licitante, desdc que sejam possiveis a aferifao da sua qualidadc e a exata compreensao da sua
proposta durante a realizaÿao da sessao publica deste Pregao Presencial.
17.4- Nenhuma indenizaÿao sera devida as licitantes pcla elaboraÿo ou pela apresentaÿao de
documentaipao referente ao presente edital, nem em rela?ao as expectativas de contra ta<;6es dela
decorrentes.
17.5- A administrate disponibilizara meios de divulgato e amplo acesso aos preÿos praticados no
contrato oriundo objelo dessa licitaÿao.
17.6- Na contagem dos prazos estabelccidos neste edital, exclui-se o dia de inicio de contagem e
inclui-se o dia do vencimento, observando-se que so se iniciam c vencem prazos em dia de expcdiente
normal no Municipio, exceto quando for exprcssamcntc cstabelccido em contrario.
17.7- Para dirimir, na esfera judicial, as questoes oriundas do presente edital sera competente o Foro
da Comarca de Pacoti/CE.
17.8- As informafoes sobre esta licitafao podem 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 mcdiante 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 disposifao para vistas e
conferencia dos interessados, ficando o licitante obrigado a;
a) pagamento da taxa no valor de R$ 20,00 (vinte reais) de copia reprografica, por meio de
Documento de Arrecadafao Municipal - DAM.
17.10.1. O referido edital e seus anexos tambem estao disponiveis nos seguintes sitios virtuais:
www.tcm.ce.gov.br/licitacoes. nos termos da IN n° 01/2011 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.
1 7. 12- Todas as normas inerentes as contratafoes do objeto deste Certame, discriminadas no Anexo Termo de Referenda deste Instrumento Convocatorio deverao ser minuciosamente observadas pelos
licitantes quando da eiaborafao de suas propostas.
17.13- No interesse da Administraÿao Munidpal e sem que caiba as licitantes qualquer tipo de
indenizafao, fica assegurado a autoridade competente:
a) Alterar as condifoes, a qualquer tempo, no todo ou em parte, da presente lidtaÿao, dando ciencia
aos interessados na forma da legislaÿao vigente.
b) Anular ou revogar, no todo ou em parte, a presentc licitaÿao, a qualquer tempo, disto dando
ciencia aos interessados mediante publicaÿao na forma da legislaÿao vigente.
17.14. Os avisos de prosseguimento das sessoes, a decisao sobre os recursos interpostos, a Anulaqio
ou revogafao serao feitos aos interessados mediante publicaÿao na imprensa ofidal (flanelografo) da
Prefeitura Munidpal de Pacoti, conforme disposto na Lei Organica do Municipio.

Pacoti/CE. 27 de setembro de 2018.

MarcoÿA niofui
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ANEXOI
PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA
I - INFORMACOES PRIMARIAS E CLASSIFICACAO DA DESPESA
1. ORGAO SOLICITANTE: Instituto de Previdencia do Municipio de Pacoti.
2. DOTACAO ORNAMENTARIA:

03.01.09.272.2805.2.004 - 3.3.90.39.00
3. FONTE DE RECURSO: Recurso Proprio
4. VALOR ESTIMADO: R$ 63.999,96 (sessenta e tres mil novecentos e noventa e novc reais e
noventa e seis centavos).

_
II - DETALHAMENTO DA DESPESA

5. OBJETO: CONTRATAÿAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS
DE CONSULTORLA PREVIDENClARLA E TECNOLOGICA, INCLUINDO LICENCA DE
USO DE SOFTWARE PREVIDENClARIO E MODULO DE ATENDIMENTO AOS
PROCESSOS, COM PLATAFORMA DE BANCO DE DADOS, POSTGRESQL, JAVA, VIA
WEB, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NAS PORTARLAS N° 916/2003 E 509/2013 DO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA, DE INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA
DO MUNICIPIO DE PACOTI/ CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO
PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA.
__
6. JUSTIFICATIVA: A contratafao da prestafao de servifo de Assessoria se faz necessaria no intuito
de atender a demanda de atividades realizadas pelo Instituto de Previdencia do Municipio de Pacoti,
pois o Municipio requer acompanhamento de bencficios e formalizafao de processos junto ao Tribunal
de Contas do Estado, que possibilitem seguranÿa e eficiencia na rotina do Fundo de Previdencia
conforme exigencias legais e orgaos de fiscalizagao.
7. DEMA1S OBSERVACOES: l udo conforme anexo I.

_

in - DAS CONDICOES DE EXECUCAO

8. PRAZO E LOCAL PARA INICIO DOS SERVICOS: em ate 05 (cinco) dias, a contar da emissao
da Ordem de Servifos e/ou Autorizafao de execufao determinados pela solicitante, com prazo de
execugao de 12 (doze) meses.
9. PRAZO DE VIGENCIA: O instrumento contratual produzira seus juridicos e legais efeitos a partir
da data de sua assinatura e vigera por 12 (doze) meses, sendo admitida prorrogaipao por se tratar de
servigos 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 apos a emissao da Nota Fiscal,
mediante atesto de execufao dos servifos e o encaminhamento da documentaÿo necessaria, observada
as demais disposigdes contratuais, atraves de credito na conta bancaria da Contratada.

_

_
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ANEXO AO PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA
1. DO OBJETO:

DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE
E TECNOLOGICA, INCLUINDO LICENQA DE
PREVIDENClARIA
TORIA
CONSUL.
USO DE SOFTWARE PREVIDENClARIO E MODULO DE ATENDIMENTO AOS
PROCESSOS, COM PLATAFORMA DE BANCO DE DADOS, POSTGRESQL, JAVA, VIA
WEB, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NAS PORTARIAS N° 916/2003 E 509/2013
DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA, DE INTERESSE DO INSTITUTO DE
PREV1DENC1A DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE, CONFORME ESPECIFICAQOES
CONTIDAS NO PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCIA.

CONTRATACAO

2. DOS ITENS:
Item

N°

01

E ipecificaÿao dos Servicos
Contrataÿao de pessoa juridica para prestav'ao de servicos
dc consultoria prcvidenciaria e tecnologica, incluindo
licenÿa de uso de software previdenciario e modulo de
atendimento aos processos, com plataforma de banco de
dados. POSTGRESQL, JAVA, VLA WEB, em
atendimento ao disposto nas Portarias n° 916 2003 e
509 2013 do Ministerio da Previdencia, incluindo carga
horaria de 8(oito) horas semanais.
Valor Total Fstimado em R$

Unidade

Quantidade

Mcs

12

Valor
Mensal

5.333,33

Valor
Total

63.999,96

__
63.999,96

3. DETALHAMENTO DOS SERVICOS:

3.1. CONSULTORLA PREVIDENClARIA
3.1.1. Assessoria quanto a analisc c concessao dos beneficios a screm concedidos pelo Instituto de
Previdencia, bem como das revisoes que por ventura ocorrerem;
3.1.2. Assessoria e acompanhamento na instrufao dos processos a serem enviados ao Tribunal de
Contas do Estado - I CE para analisc, bem como claboraÿao de Pareccr Tecnico quando ncccssario
ao saneamento de falhas indicadas pelo Tribunal;
3.1.3. Elaborafao de planilha de calculo de proventos de aposentadorias e pensoes a serem
concedidas com base ua media aritmetica, fundamentada na Lei n 10.887/2004;
3. 1 .4. Carga horaria de 8 (oito) horas semanais;
3.1.4.1. A carga Horaria refere-se a Prestafao de Servicos de forma presencial no local indicado pela
Contratante, independentemente da demanda Consultiva;
3.1.5. Instalafao e assessoramento dc software previdenciario e modulo de atendimento aos
processos, com plataforma de banco dc dados POSTGRESQL, JAVA, VIA WEB, para alimentafao
do sistema CADIPREV, em atendimento ao disposto nas Portarias n 916/2003 e 509/2013 do
Ministerio da Prevideucia.
4. DAS OBRIGAQ0ES:
4. 1 . DA CONTRATANTE:
a)
Exigir do contratado o ftel cumprimento do Edital e Contrato, bem como zelo na prestatpao
dos servicos e o cumptimento dos prazos.

(
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Colocar a disposigao da contratada todas as condigoes necessarias para a perfeita execugao
b)
dos servigos solicitados.
c)
Ceder um local apropriado para o desenvolvimento dos trabalhos.
d)
Efetuar o pagamento na forma convencionada neste projeto.
4.2. DA CONTRATADA:
Executar as atividadcs em conformidade com o descrito no presente, com os mais elevados
padroes de competencia, integridade profissional e etica;
b)
Arcar com as despesas de execugao dos trabalhos proprios, como dcslocamento, alimentagilo,
outras;
dentre
Designar para a execugao do objeto do presente profissional qualificado e habilitado;
c)
d)
Arcar com as despesas de deslocamento e diarias sua e de seu pessoal contratado na execugao
das atividades extemas proprias e de eventual treinamento;
e)
Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, cujas reclamagoes ou
orientagoes 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, alimentagao do seu pessoal, deslocamentos de funcionarios, equipamentos de protegao
individual e coletivo, tributos, seguros, taxas e servigos, licengas em repartigSes publicas, registros,
autenticagoes do contrato, etc., e ficando, ainda, para todos os efeitos legais, declarada pela
contratada a inexistencia de qualquer vinculo empregaticio entre seus empregados e/ou prepostos e a

a)

contratante;

Responsabilizar-se por quaisquer danos causados a terceiros em virtude do objeto do contrato
firmado;
a ser
h)
Nao caucionar ou utilizar o contrato celebrado para qualquer operagao financeira, sem previa
e expressa autorizagao da contratante;
i)
Submeter-se as normas e condigoes baixadas pela contratante, quanto ao comportamento,
discrigao c urbanidadc na rclagao interpessoal;
j)
Exercer rigoroso controle de qualidade sobre as informagoes apresentadas e atuar sempre
dentro dos prazos estabelecidos.
g)

5. DEMAIS OBSERVANCES E EXIGENCIAS:
5.1- Registro ou inscrigao da pessoa juridica, na entidadc profissional competente;
5.2- Comprovagao de aptidao para desempenho de atividade pertinente e compativel com o objeto da
licitagao, comprovado atraves de atestado de capacidade tecnica, fomecido por pessoa juridica de
direito publico ou privado. nos quais conste execugao de servigos de mesma natureza do objeto da
presente licitagao, acompanhado do respectivo contrato firmado com a entidade que expediu o
referido atestado de capacidade tecnica;
5.2.1- O atestado de Capacidade devera corner o numero do contrato, bem como o numero da
licitagao que deu origem ao mesmo, se houver, devendo o atestado estar com firma reconhecida do
subescritor.
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ANEXO II
MODELO DE PROPOSTA DE PRECOS
Ao Pregociro da Prcfeitura Municipal dc Pacoti.

Processo: PREGAO PRESENCIAL N° 2018.09.26.1-PP
as
Data e Hora de Abertura:
CNF'J:
Razao Social:
CEP:
Endereco:
Fax:
Fone:
Agenda N.°:
Conta Corrente n.°:
Banco:

_

_

horas

_

_

OBJETO: CONTRATAGAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE
CONSULTOR1A PREVIDENCI.AR1A E TECNOLOGICA, INCLUINDO LICENCA DE USO DE
SOFTWARE PREVIDENC1ARIO E MODULO DF. ATEND1MENTO AOS PROCESSOS, COM
PI.ATAFORMA DE BANCO DE DADOS, POSTGRESQL, JAVA, VIA WEB, EM ATENDIMENTO AO
D1SPOSTO NAS PORTARJAS N° 916/2003 E 509ÿ2013 DO M1N1STERJO DA PREVIDENCIA, DE
INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PACOTI/CE, CONFORME
ESPECIFICACOES CONTIDAS NO PROJETO BASICO/TERMO DE REFERENCLA.
Item
N°

Especificacao dos Services

linidade

Quantidade

Mes

12

Valor
Mensal

Valor
Total

Contraiacao de pessoa juridica para

1

prestacao de services
de consultoria previdenciaria e tecnologica, incluindo
licenca de uso de software previdenciario e modulo de
atendimento aos processos, com plataforma de banco de
dados. POSTGRESQL, JAVA, VIA WEB, em
atendimento ao disposto nas Portarias n° 916 21X13 e
509/2013 do Ministcrio da Previdencia, incluindo carga
horaria de 8(oito) horas semanais.
Valor Total em RS

_

VALOR GLOBALrRS
PRAZO DE EXECUCAO: 12 (doze) meses
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias.

--)•

Observances:

• O licitante declara que tern o pleno conhecimento, aceitagao e cumprira todas as obrigaqOes contidas no
anexo 1 - Termo dc Referenda deste edital.
• Independente dc declaraeao expressa, fica subentendida que no valor proposto estao tncluidas todas as
despesas necessarias a execucao dos serviqos, inclusive as relacionadas com: encargos sociais, trabalhistas,
previdenciarios e outros; tributos, taxas e tarifas, emolumentos, licenqas, alvaras, multas e/ou qualquer
infraqftes; seguros em geral, da infortunistica e de responsabilidade civil para quaisquer danos e prejuizos
causados a Contratantc e/ou a terceiros, gerados dircta ou indiretamente pela execucao dos servicos.
Local/Data:

de

de

Assinatura Proponente
Carimbo da emprcsa/Assinatura do rcsponsavcl legal
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ANEXO in
MODELO DE PROCURACAO/DECLARACOES

ITEM 01 - MODELO DE PROCURACAO

PROCURACAO
OUTORGANTE: <NOME DA EMPRESA, CNPJ e ENDERE£0> nestc ato representada por seu
(titular, socio, diretor ou representante), Sr.< NOME>, qualificagao (nacionalidade, estado civil,
profissao, RG e CPF)

OUTORGADO: <NOME DO CREDENCIADO> qualificagao (nacionalidade, estado civil,
profissao, RG, CPF e enderego.
PODERES: O outorgante confere ao outorgado(a) pleno e gerais poderes para representa-lo junto a
PREFE1TURA MUNICIPAL DE PACOTI, Estado do Ceara, rclativo a PREGAO PRESENCIAL
N° 2018.09.26.1-PP, podendo o mesmo, assinar propostas, atas, entregar durante o procedimento os
documentos de credenciamento, envelopes de proposta de pregos e documentos de habilitagao,
assinar toda a documentagao 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 III
MODELO DE PROCURACAO/DECLARAÿOES

ITEM 02 - MODELO DE DECLARAÿAO

OBJETO: CONTRA TACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÿAO DE SERVICOS DE
CONSULTORIA PREVIDENClARIA E TECNOLOGICA, INCLUINDO LICEN£A DE USO
DE SOFTWARE PREVIDENCIARIO E MODULO DE ATENDIMENTO AOS PROCESSOS,
COM PLATAFORMA DE BANCO DE DADOS, POSTGRESQL, JAVA, VIA WEB, EM
ATENDIMENTO AO DISPOSTO NAS PORTARIAS N° 916/2003 E 509/2013 DO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA, DE INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO
MUNICIPIO DE PACOTI/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO PROJETO
BASICO/TERMO DE REFERENCIA.

DECLARACAO
, inscrito no CNPJ n°.
,, por mtcrmedio de seu
, portador(a) da Carteira de Identidade
representante legal o(a) Sr(a)...
e do CPF na
n-.
. DECLARA, para fins do disposto no PREGAO
PRESENCLAL N° 2018.09.26.1-PP que:
(1) que da ciencia de que cumpre plenamente os rcquisitos de habilitacao constantes do instrumcnto
convocatorio;
(2) que tem pleno conhecimento de todos os parametros e elementos do Edital e objeto a ser
contratado no presente certamc licitatorio;
(3) que sua proposta atende integralmcnte aos requisitos constantes ncste edital.

Pclo que, por ser a expressao da verdadc, firma a presente, sob as penas da Lei.

(Data)

(Representante legal)

PREFEITURA MUNICIP AL DE PACOTI
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ANEXO III
MODELO DE PROCURACAO/DECLARA£OES

ITEM 03 - MODELO DE DECLARA£AO

OBJETO: CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE
CONSULTORIA PREVIDENCLARIA E TECNOLOGICA, INCLUINDO LICENCA DE USO
DE SOFTWARE PREVIDENCLARIO E MODULO DE ATENDIMENTO AOS PROCESSOS,
COM PLATAFORMA DE BANCO DE DADOS, POSTGRESQL, JAVA, VIA WEB, EM
ATENDIMENTO AO DISPOSTO NAS PORTARIAS N° 916/2003 E 509/2013 DO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA, DE INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO
MUNICIPIO DE PACOTI/CE, CONFORME ESPECIFICAgOES CONTIDAS NO PROJETO
BASICO/TERMO DE REFERENCIA.

DECLARACAO
, inscrito no CNPJ n°.

por intermedio de seu
., portador(a) da Carteira de Identidade

representante legal o(a) Sr(a)...
ne do CPF n2

. DECLARA. para fins do disposto no PREGAO

PRESENCIAL N° 2018.09.26.1-PP que:
a) sob as penas da lei, para todos os fins de drreito a que se possa prestar, especialmente 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, pengoso ou insalubrc, ncm emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho
algum, salvo na condipao 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, especialmente para fins de
prova em processo licitatorio, junto ao Municipio de Pacoti, Estado do Ceara, que concorda
integralmente com os cermos dcstc cdital e seus anexos;
c) que inexiste qualqucr fato superveniente impeditivo de nossa habilitaqao para participar no
presente certame licitatorio, bem assim que ficamos dentes da obrigatoriedade de dedarar
ocorrencias posteriores, nos termos do art. 32, §2°, da Lei n.° 8.666/93.

Pelo que, por scr a expressao da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

(Data)

f

(Representante legal)
PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI

Av. Coronel Jos6 Clcerd Sampaio, 663

_

CNPJ 07.910.755/0001 72

- Centro

,

CGF C6.920.1 83-8

CEP 62770-000 | Pacoti/CE | Fone: (85) 3325.1 4 1 3

N

i'

AJC v
GOVERNO MUNICIPAL D fc

2i_ s

O

j'na

Q
WWW.PACOTI.CE.GOV.BR

DE MAOS OADAS COM O POVO

ANEXO III
MODELO DE PROCURACAO/DECLARACOES

ITEM 04 - MODELO DE

DECLARACAO

OBJETO: CONTRA TACAO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE
CONSULTOR1A PREVIDENCIARIA E TECNOLOGICA, INCLUINDO LICENCA DE USO
DE SOFTWARE PREVIDENClARIO E MODULO DE ATENDIMENTO AOS PROCESSOS,
COM PLATAFORMA DE BANCO DE DADOS, POSTGRESQL, JAVA, VIA WEB, EM
ATENDIMENTO AO DISPOSTO NAS PORTARLAS N° 916/2003 E 509/2013 DO
MINISTERIO DA PREVIDENCIA, DE INTERESSE DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO
MUNICIPIO DE PACOTI/CE, CONFORME ESPECIFICACOES CONTIDAS NO PROJETO
BASICO/TERMO DE REFERENCIA.

DECLARACAO
, inscrito no CNPJ n°.

por intermedio de seu

, portador(a) da Carteira de Identidade
. DECLARA. para fins do disposto no PREGAO

representante legal o(a) Sr(a)...
n-.
e do CPF nu

PRESENCIAL N° 2018.09.26.1-PP que:
a) esta empresa utiliza como e-mail oficial o seguinte endcreÿo:

digitado), o qual se confirma

(e-mail
(o mesmo e-mail escrito a punho).

b) que as correspondencias enviadas ao supramencionado enderefo servirao como prova inequivoca
de convocafao para assinatura de Ata de Registro de Prefos/Contrato.
c) que na hipotese de nao atendimento, do requerido ou disposto envio do referenciado e-mail a
empresa declarante ficar ciente do descumprimento dos termos deste edital e Ata de Registro de
Precos/Contrato com aplicacao das penalidadcs previstas na legislaÿao cm vigor bem como no ato
convocatorio.

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

(Data)

(Representante legal)

PREFEITURA MUNIC SAL DE PAC0TI
Av. Coronet Jose Cicerp Sampaio, 663
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ANEXO IV
MINUTA DO TERMO DE CONTRATO N°
Pregao Presencial N° 2018.09.26. 1-PP
CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM, DE
UM LADO A PREFEITURA MUNICIPAL DE
PACOTI/ INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO
MUNICtPIO DE PACOTI, E DO OUTRO A
EMPRESA
PARA O FIM QUE
NELE SE DECLARA.

_

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PACOTI, pcssoa juridica de direito publico intemo, inscrita no
CNPJ sob o n° 07.910.755/0001-72 e CGF sob o n° 06.920.183-8, com sede de sua Prcfeitura Municipal
na Av. Coronel Jose Cicero Sampaio, 663, Centro, Cep: 62.770-000, Pacoti/CE, atraves do
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC1PIO DE PACOTI, neste ato representada pela
Sra. •k-k'k'k’iek-k'k-kick'k-k'k'k x , aqui denominado de CONTRATANTE, e de outro lado a empresa
, estabelecida na
., inscrita no CNPJ/MF sob o n.°
neste ato representada pelo(a) Sr(a).
portador (a) do CPF n°
apenas
denominada de CONTRATADA, lirmam entre si o presente TERMO DE CONTRATO mediante as
clausulas e condifoes a seguir estabelecidas:

-

CLAUSULA PRIME,IRA DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1. Processo de Licitaÿao, na modalidade PREGAO PRESENCIAL tombado sob o n°
2018.09.26. 1-PP, em conformidade com a Lei Federal N° 8.666/93 - Lei das Licitayoes 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 CONTRATAQAO DE PESSOA JURIDICA PARA
PRESTAQAO DE SERVIQOS DE CONSULTORIA PREVIDENCLARIA E TECNOLOGICA,
INCLUINDO LICENQA DE USO DE SOFTWARE PREVIDENCLARIO E MODULO DE
ATENDIMENTO AOS PROCESSOS, COM PLATAFORMA DE BANCO DE DADOS,
POSTGRESQL, JAVA, VIA WEB, EM ATENDIMENTO AO DISPOSTO NAS PORT ARIAS
N° 916/2003 E 509/2013 DO MINISTERIO DA PREVIDENCIA, DE INTERESSE DO
INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNICiPIO DE PACOTI/CE, tudo em conformidade
com as condifoes e especificafoes contidas no TERMO DE REFERENCLA - ANEXO I do Edital
do Processo licitatorio Pregao Presencial N° 2018.09.26. 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 proponpao da execufao dos
3.1. O valor global da presente avenÿa e de R$
servifos licitados, segundo as ordens de servifos expedidas pela Administrate, de conformidade
com as notas fiscais/ faturas devidamente atestadas pelo Gestor da despesa, acompanhadas das
Certidoes Federais, Estaduais e Municipais do licitante vencedor. todas atualizadas, observadas as
condifoes do edital.
3.2. O valor do presente Contrato n3o sera objeto de reajuste.
3.3. Na hipotese de sobrevirem fatos imprevisivcis, ou previsiveis porem de consequencias
incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execufao do ajustado, ou ainda, em caso de fortpa
maior, caso fortuito ou fato do principe, configurando area cconomica extraordinaria e
PREFEITURA MUNIC
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cxtracontratual, podera, mediante procedimento administrativo onde reste demonstrada tal situa?ao
e termo aditivo, ser restabelecida a relate que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do
contratado e a retribuifao da Administrate para a justa remunerate do fomecimento, objetivando
a manutento 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 adimplemcnto da obligate e
encaminhamento da documentato tratada no subitem 3.1, observadas as disposipoes editalicias,
atraves de credito na Conta Bancaria do fomecedor 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 Nova Fiscal devera ser emitida em nome do Instituto de Previdencia do Municipio
de Pacoti, com endereyo 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 QUAR TA - 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 prorrogato 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 administrate ficara no direito de
solicitar apenas aquela quantidade que lhe for estritamente necessaria.
4.3. DO PRAZO E LOCAL DE EXECUCAO: Os serviipos scrao executados no prazo de 12
(DOZE) MESES. e deverao ser iniciados no prazo maximo de 05 (CINCO) DIAS CORRIDOS, a
contar da expedito da ORDEM DE SERVIQOS pela administrate, no local determinado na
ORDEM DE SERVICOS.

_

__

_

CLAUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS E DOTAQAO ORCAMENTARIA
5.1. As despesas decorrentes das eventuais contratafoes correrao a conta de recursos da(s)
seguinte(s)dotato(6es) orÿamentaria(s):
Unidade Orpunentaria

03.01

Programa - Projeto Atividade
09 272.2805.2.004

Elemento de Despesas

3.3.90.39.00

CLAUSULA SEXTA - DA OBRIGACAO DAS PARTES
6.1. As partes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposifoes do instrumento
convocatorio, da Lei Federal n° 8.666/93. alterada c consolidada e da Lei Federal n.° 10.520/02.
6.2. O CONTRATADO obriga-se a:
a) executar os servifos licitados dentro dos padroes estabelecidos pelo MUNICiPIO, de acordo com
o espccificado 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 condito aqui cstabelecida;
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 executo do contrato que lhes
sejam imputaveis, inclusive com relate* a terceiros, em decorrencia do fomecimento;
c) a reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrefoes;
d) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao MUNICiPIO ou a terceiros, decorrentes
de sua culpa ou dolo na executo do fomecimento, nao excluindo ou reduzindo cssa
responsabilidade a fiscalizato ou o acompanhamento pelo orgao interessado;
PREFEITURA MUNIC PAL DE PACOTI
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e) indicar preposto, aceito pela Administraÿao, para representa-lo na execucao do contrato. As
decisoes c providencias quc ultrapassarem a competencia do representante do contratado deverao ser
comunicadas a seus superiores em tempo habil para a adofÿo das medidas convenientcs;
f) aceitar, nas mesmas condifoes registradas, os acrescimos ou supressoes que se fizerem no
fornecimento, ate 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do §
1° do aitigo 65 da Lei n° 8.666/93;
g) executar os servicos de forma a n3o comprometer o funcionamento dos servicos do MUNICIPIO;
h) prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo MUNICIPIO, cujas reclamacSes se obriga a
atender prontamente, bem como dar ciencia ao MUNICIPIO, imediatamente e por escrito, de
qualqucr anormalidade que verificar quando da execuqio do contrato;
i) dispor-se a toda e qualquer fiscalizafao do MUNICIPIO, no tocante ao fornecimento dos
materiais, assim como ao cumprimento das obrigafoes previstas nestc contrato;
j) prover todos os meios necessarios a garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive
considerados os casos de greve ou paralisaÿao de qualquer natureza;
k) comunicar imediatamente ao MUNICIPIO qualquer alteracao ocorrida no endereco, conta
bancaria e outros julgaveis necessarios para recebimento de correspondence;
1) possibilitar ao MUNICiPIO efetuar vistoria nas suas instalaÿoes, a fim de verificar as condi?5es
para atendimento do objeto contratual;
m) substituir em qualquer tempo e sem qualquer onus para o MUNICIPIO, no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas uteis da recusa, no todo ou em parte os materiais recusados pela Administracao, caso
constatadas divergences nas especificaÿoes, as normas e exigencias especificadas no Projeto Basico,
no Edital ou na Proposta do Contratado;
n) no caso de constatapao da inadequacao da execuÿao dos servicos 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 supra citadas condifdes;

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 execucao dos servicos, prestando-lhe todas as informacOes e
esclarecimentos que, eventualmente, forem solicitados;
b) efetuar o pagamento ao CONTRATADO na forma prevista neste instrumento.

-

CLAUSULA SETIMA DAS SANÿOES
7.1. Na hipotese de descumprimento, por parte do fornecedor, de quaisquer das obrigafoes definidas
neste instrumento, ou em outros documentos que o complementem, serao aplicadas, sem prejuizo
das sanfoes previstas na Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes penas:
7.1.1. Se o fornecedor ensejar o retardamento da execufao dos serviÿos, nao mantiver a Carta
Proposta, falhar ou fraudar na execuÿao do fornecimento, comportar-se de modo iniddneo ou
cometer fraude fiscal, ficara impedido de licitar e contratar com o Municipio de Pacoti e sera
descredenciado no Cadastro da Prefcitura de Pacoti pelo prazo de ate 5 (cinco) anos, sem prejuizo de
aplicafao das seguintes multas e das demais comina<poes legais:
I- multa de ate 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato:
a) apresentar documentacao falsa exigida;
b) nao manter a Carta Proposta;
c) fraudar na execufao 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 exccucao

dos servifos solicitado, contados do recebimento da ordem de compra/autorizac&o dc fornecimento
no endereco constante do cadastro ou da Ata, ate o limite de 15% (quinze por cento) sobre o valor do

pedido, caso seja infeiior a 30 (trinta) dias;
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7.1.3. Multa moratoria de 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 ilicito, outras ocorrencias que possam acarretar transtomos ao
desenvolvimento do fomecimento, as atividades da administragao, desde que nao caiba a aplicagSo
de sangao mais grave, ou descumprimento por parte do licitantc 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 sangdes previstas na Lei
n° 8.666/93, alterada e consolidada, e na Lei n.° 10.520/02, as seguintcs 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, conforme o caso;
7.3. O valor da multa aplicada devera ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias
a contar da notificagao 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 licitantc fizer jus.
7.3.2. Em caso de inexistencia ou insufiriencia de credito do licitante, o valor devido sera cobrado
administrativamente ou inscrito como Divida Ativa do Muniripio 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 Muniripio em favor
da Contratada ou cobradas judirialmente, na inexistencia deste.
7.6. As partes se submeterao ainda as demais sangdes impostas nos artigos 86 a 88 da Lei Federal n.°
8.666/93, alterada e consolidada e no instrumento convocatorio.
CLAUSULA OITAYA - 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 notificagao judicial ou extrajudicial, sem que assista a Contratada o direito de
reclamar indenizagoes relativas as despesas decorrentes de encargos provenientes da sua execugao,
ocorrendo quaisquer mfragoes as suas clausulas e condigoes ou nas hipoteses previstas na LegislagSo,
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 FINA1S
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 h 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 scr altcrado unilatcralmcntc pcla Administragao ou por acordo das
partes, com as devidas justificativas, nos casos previstos na Lei.
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9.5. A inadimplencia do contratado com referenda aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais nao
transfere ao CONTRATANTE a responsabilidadc por seu pagamento, nem podera onerar o objeto
do contrato ou restringir a regularizagao e o uso dos servifos pela Administrate.
9.6. O contratado, na execute do contrato, sem prejuizo das rcsponsabilidades contratuais e legais,
nao podera sub-contratar partes do contrato sem a cxprcssa autorizaÿao da Administrate.
9.7. A Administrate rejeitara, no todo ou em parte, os bens fomecidos em desacordo com os termos
do Processo Licitatorio, da proposta e deste contrato.
9.8. Integram o presente contrato, independente de transcrito, todas as pets que formam o
procedimento liritatorio e a proposta adjudicada.
9.9. A Contratada, na vigenria do Contrato, sera a unica responsavel perante terceiros pelos atos
praticados por seu pessoal, eximida a Contratante de quaisquer reclamat>es e indenizaf es.

CLAUSULA DEZ - DO FORO

10.1. O foro da Comarca de Pacoti e o competente para dirimir questoes decorrentes da executo
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
Munidpio, perante testemunhas que tambem o assinam, para que produza os seus juridicos e legais
efeitos.
Pacoti/CE, _ de

de

NOME GESTOR
Presidente
Instituto de Previdencia do Municipio de Pacoti

RAZAO SOCIAL
Reprcsentante Legal
CONTRATADO

CONTRATANTE
TESTEMUNHAS:
1.

CPF. N°

1.

CPF. N°
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ANEXO I DO CONTRATO N°
Pregao Presencial N° 2018.09.26. 1-PP
MAPA DE PRECOS CONTRATAPOS

Este documento e pane integrante do Contrato acima referenciado, celebrada entre o INSTITUTO
DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE PACOTI e a empresa:
,
cujos itens, unidades, quantidades e prcÿos estao a seguir especificados decorrentes do PREGAO
PRESENCIAL N° 2018.09.26.1-PP.
Item
N°

Especificaÿao dos Sen icos
Contrataÿao de pessoa juridica para prestaipao de servifos
de consultoria previdenciaria e tecnologica, incluindo
licenÿa de uso de software previdenciario e modulo de
atendimento aos processos, com plataforma de banco de
dados. POSTC-RESQL, JAVA, VIA WEB. em
atendimento ao disposto nas Portarias n" 916/2003 e
509 2013 do Mmisterio da Previdencia, incluindo carga
horaria de 8(oito? horas semanais.
Valor Total em R$

1

Unidade

Quantidade

Mes

12

Valor
Mensal

Valor
Total

_

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

Enderefo:

Cidade/UF:
Telefone:

E-mail:

Representante:
CPF:

/
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