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Prefeitura Municipal de
Santa Teresinha publica:
• Pregão Presencial Nº 008/2021 - Objeto: Prestação De Serviços
Técnicos De Implantação E Cessão De Uso Temporário E Manutenção
Dos Sistemas Integralizados: Tributos E Arrecadação Integrado Com
Sistema De Autoatendimento Tributário Pela Web, Nota Fiscal Eletrônica
De Serviços, Protocolo, Patrimônio, Almoxarifado, Frota E Controle Social,
Para Atender As Demandas Das Diretorias De Administração E Tributos
Do Município De Santa Teresinha.
• Edital De Licitação - Pregão Presencial Nº 008/2021 - Objeto: Constitui
Objeto Desta Licitação A Prestação De Serviços Técnicos De Implantação
E Cessão De Uso Temporário E Manutenção Dos Sistemas Integralizados:
Tributos E Arrecadação Integrado Com Sistema De Autoatendimento
Tributário Pela Web, Nota Fiscal Eletrônica De Serviços, Protocolo,
Patrimônio, Almoxarifado, Frota E Controle Social, Para Atender As
Demandas Das Diretorias De Administração E Tributos Do Município De
Santa Teresinha.
• Pregão Presencial Nº 009/2021 - Objeto: Contratação De Empresa
Especializada Em Sistema Online De Contabilidade E Transparência
Pública, Atendendo As Disposições Da Lei Complementar Nº 131/2009
(Receita E Despesa) Integrado, Conforme As Especificações Técnicas
Contidas No Anexo – Termo De Referencia Do Edital De Licitação Do
Município De Santa Teresinha.
• Edital De Licitação - Pregão Presencial Nº 009/2021 - Objeto: Constitui
Objeto Desta Licitação A Contratação De Empresa Especializada Em
Sistema On Line De Contabilidade E Transparência Pública, Atendendo As
Disposições Da Lei Complementar Nº 131/2009 (Receita E Despesa)
Integrado, Conforme As Especificações Técnicas Contidas No Anexo –
Termo De Referencia Do Edital De Licitação Do Município De Santa
Teresinha.
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ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Praça Apio Medrado s/n – Centro – Santa Teresinha – Bahia
CEP 44.590.000 – CNPJ: 13.693.650/0001-01
Fone: (75) 3639-2132 Fax (75) 3639-2141

EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021
DADOS DO EDITAL
I. PROCESSO ADMINISTRATIVO /DATA
Processo Administrativo nº 0101/2021 de 25 de março de 2021
II. MODALIDADE/NÚMERO DA LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021
III. TIPO DE LICITAÇÃO
Menor Preço
IV. CRITÉRIO DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO
Menor Preço Por Lote
V. ÓRGÃO SOLICITANTE/ SETOR FISCALIZADOR/CONTROLE SOCIAL
Secretaria Municipal de Administração
VI. OBJETO
Constitui objeto desta licitação a Prestação de serviços técnicos de implantação e cessão de uso
temporário e manutenção dos Sistemas Integralizados: Tributos e arrecadação integrado com
sistema de Autoatendimento Tributário pela WEB, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços, Protocolo,
Patrimônio, Almoxarifado, Frota e Controle social, para atender as demandas das Diretorias de
Administração e Tributos do Município de Santa Teresinha.
VII. LOCAL DA ENTREGA
Os serviços serão prestados através da Secretaria Municipal de Administração, indicado na
Autorização de Serviço, conforme consta especificado no Edital e Anexos.
VIII. FORMA DE FORNECIMENTO
Parcelada.
IX. LOCAL E DATA PARA O RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO E
INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES.
DATA 13/04/2021
HORÁRIO: 14h00min
LOCAL: Sala do Setor de Licitações, Praça Apio Medrado s/n – Centro – CEP 44.590.000 Santa
Teresinha – Bahia.
X. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa decorrente desta Licitação será atendida com recursos do Município de Santa
Teresinha, na licitação para Registro de Preços não é necessário indicar a dotação orçamentária,
que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, conforme
§ 2°. Decreto Municipal nº 1378/2020 de 07/01/2020
XI. PRAZO DE VIGÊNCIA
12 meses
XII. REGÊNCIA LEGAL
Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666, de 21/06/1993,
Lei nº 6.729/79, reformada pela Lei nº 8.132/90, Lei Complementar n.º 123, 14/12/2006,
Decreto Municipal que regulamento o Registro de Preço nº 1.378/2020 de 07/01/2020 e
alterações pertinentes.
XIII. LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL
As informações e esclarecimentos do objeto desta licitação serão prestados pelo pregoeiro e sua
equipe de apoio, diariamente, das 08h30min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min, no
Setor de Licitações, Praça Apio Medrado s/n – Centro – CEP 44.590.000 Santa Teresinha –
Bahia, pelo e-mail: santateresinhalicita@gmail.com ou pelo telfax (075) 3639-2132 / 3639-2141.
XIV. PREGOEIRO RESPONSÁVEL/ATO DE DESIGNAÇÃO: João Bastos da Silva Junior- Decreto
Nº.1491/2021 de 04 de janeiro de 2021
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TIPO: Menor Preço Global por lote
INTERESSADO: Secretaria de Municipal de Administração e Finanças
LOCAL DA REUNIÃO: Praça Apio Medrado s/n – Centro – Santa Teresinha – Bahia – CEP 44.590000 Santa Teresinha – Bahia.
I. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
1.1. Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da abertura dos
envelopes referentes a esta Licitação realizar-se-ão no primeiro dia útil de funcionamento da
Prefeitura Municipal que se seguir.
1.2. No local indicado serão realizados os procedimentos pertinentes a esta Licitação, com
respeito a:

a) recebimento dos envelopes “Proposta” e “Documentação”;
b) abertura dos envelopes “Proposta” dos licitantes habilitados.
c) devolução dos envelopes “Proposta” aos licitantes desclassificados;
d) abertura dos envelopes “Documentação” e verificação das condições de habilitação.
1.3. As decisões da Comissão Permanente de Licitação serão comunicadas mediante publicação
no

Diário

Oficial

do

Município,

disponível

no

endereço

eletrônico

www.santateresinha.ba.io.org.br, pelo menos por 01 (um) dia, salvo com referência àquelas que
puderem ser comunicadas diretamente, mediante ofício, aos representantes legais das licitantes,
principalmente quanto a:
a) julgamento das propostas;
b) resultado de recurso porventura interposto;
c) habilitação ou inabilitação da licitante;
d) resultado de julgamento desta licitação.
1.4. A solicitação de esclarecimento a respeito de condições deste edital e de outros assuntos
relacionados à presente licitação deverá ser efetuada pelas empresas interessadas em participar
do certame até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a data estabelecida no preâmbulo deste
instrumento convocatório para a reunião de recebimento e abertura dos envelopes “Proposta” e
“Documentação”.
1.5. O esclarecimento de dúvidas a respeito de condições deste Edital e de outros assuntos
relacionados a presente licitação serão divulgados mediante publicação na web, no endereço
www.santateresinha.ba.io.org.br, cabendo as licitantes o ônus de acessá-lo para a obtenção das
informações prestadas pela Equipe Técnica do Pregão.
II. DO OBJETO
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2.1. Prestação de serviços técnicos de implantação e cessão de uso temporário e manutenção dos
Sistemas Integralizados: Tributos e arrecadação integrado com sistema de Autoatendimento
Tributário pela WEB, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços, Protocolo, Patrimônio, Almoxarifado,
Frota e Controle social, para atender as demandas das Diretorias de Administração e Tributos
do Município de Santa Teresinha.
III. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
3.1. Poderão participar da presente licitação empresas localizadas em qualquer Unidade da
Federação, cadastrada ou não na Prefeitura Municipal que detenham atividade pertinente e
compatível com o objeto deste Pregão e que atendam todas as condições exigidas neste Edital,
observados os necessários requisitos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação
técnica.
3.1.1. A compatibilidade da atividade econômica do interessado em participar desta Licitação
será aferida através do objeto constante do ato constitutivo apresentado por oportunidade do
Credenciamento de seu representante para a Sessão Pública.
3.2. Não poderão concorrer neste pregão:

a) pessoas físicas;
b) pessoas inseridas nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº. 8.666/93;
c) empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o Município de
Santa Teresinha, durante o prazo da sanção aplicada;

d) empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua
reabilitação;

e) empresário impedido de licitar e contratar com a União, Estado da Bahia e/ou com o
Município de Santa Teresinha, durante o prazo da sanção aplicada;

f) sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
g) empresário cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste Pregão;
h) empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação
extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação.
3.3. A omissão da empresa, no que se refere a qualquer irregularidade, ensejará as sanções e
penalidades legais aplicáveis.
3.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e à proposta
sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital.
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IV. DO CREDENCIAMENTO
4.1. A sessão pública do pregão terá início no dia, hora e local designados no campo VIII dos
Dados do Edital, devendo o representante da licitante efetuar o seu credenciamento,
comprovando que possui os necessários poderes para formulação de propostas, lances,
negociação e para a prática dos demais atos inerentes ao certame.
4.1.1. O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um
representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste
procedimento licitatório.
4.2. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
a) Tratando-se de representante legal, deverá apresentar no credenciamento o estatuto ou
contrato social, ou outro instrumento de assentamento comercial da empresa, registrado na
Junta Comercial, e suas alterações. Fica dispensada a apresentação de todas as alterações
contratuais ou estatutárias da empresa, apenas no caso da última alteração se tratar de
consolidação dos instrumentos em vigor.
b) Tratando-se de procurador, além dos documentos da empresa constantes da alínea anterior,
o instrumento de procuração pública ou particular, do qual constem poderes específicos para
formular lances, negociar preços, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos
os demais atos pertinentes ao presente certame, podendo ser utilizado a Credencial conforme
modelo sugerido pelo Anexo IV do Edital.
c) Os documentos referidos nas alíneas a e b do subitem 4.2, poderão ser apresentados em
original, cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original, para que possa ser
autenticada.
4.3. A licitante que não apresentar o Documento de Credenciamento ficará impedida de
apresentar lances, não poderá manifestar-se durante a sessão, ficará impossibilitada de
responder pela empresa e interpor recurso em qualquer fase. Somente será aproveitada a
proposta escrita.
4.4. O Documento de Credenciamento deverá ser apresentado fora dos envelopes A (Proposta) e
B (Documentação).
4.5. O representante legal que assinar quaisquer documentos a serem apresentados nesta
licitação, deverá comprovar através do contrato social ter poderes para representar a empresa,
ou ter havido delegação do representante legal.
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4.6. O representante legal ou procurador deverá identificar-se exibindo documento oficial de
identificação que contenha foto.
4.7. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado.
4.8. Para assegurar o direito previsto nos artigos 42 e 45 da Lei Complementar nº 123/06, as
microempresas e as empresas de pequeno porte deverão comprovar o seu enquadramento como
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, mediante apresentação de Declaração de
Enquadramento devidamente registrada na Junta Comercial do Estado em que se encontrar
situada a pessoa jurídica participante ou de Certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos
da Instrução Normativa nº 103/2007, expedida pelo Departamento Nacional de Registro de
Comércio – DNRC, exigida somente para microempresa e empresa de pequeno porte que tenha
intenção de comprovar seu enquadramento em um dos dois regimes ou utilizar e se beneficiar
do tratamento diferenciado e favorecido na presente licitação, na forma do disposto na Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006.
4.9. A não apresentação ou incorreção dos documentos exigidos para o credenciamento, bem
assim o não comparecimento do licitante ou de seu representante legal à sessão, poderá
inviabilizar a participação do(s) licitante(s) no certame. Caso não tenha interesse em participar
da fase de lances, o proponente pode remeter os envelopes ao órgão ou entidade que promove a
licitação pela melhor forma que encontrar, inclusive pelo correio.
4.10. No caso de incorreção de documento de Credenciamento, o(s) portador(es) dos envelopes
não poderão rubricar documentos ou fazer qualquer observação em ata ou mesmo de se
manifestar ou interferir no desenvolvimento dos trabalhos, salvo para apontamento sobre
nulidade procedimental, que será devidamente aferida pelo pregoeiro. Visando ampliar as
disputas na fase de lances, no caso da documentação de credenciamento estiver, por lapso,
dentro de quaisquer dos envelopes (A ou B), o respectivo envelope será entregue ao representante
da licitante que estará autorizado a abri-lo e retirá-lo, lacrando-o em seguida, uma vez que citado
documento se encontra no recinto.
V. DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO
5.1. O licitante deverá apresentar declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação,
podendo utilizar como modelo o estabelecido no Anexo V deste Edital (Declaração de Tratamento
Diferenciado e Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação). A referida
declaração deverá ser apresentada fora dos envelopes de Proposta de Preços e Documentos de
Habilitação.
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5.2. A não apresentação da declaração prevista no item anterior implicará na eliminação imediata
do licitante.
5.3. As empresas beneficiadas pela Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, que porventura
tiverem alguma restrição na regularidade fiscal, deverão registrar esta situação no campo próprio
da Declaração.
VI. DOS ENVELOPES
6.1. Os envelopes A e B contendo, respectivamente, a PROPOSTA DE PREÇOS e os
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO serão recebidos no endereço mencionado no preâmbulo deste
Edital em sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados
que se apresentarem para participar do certame.
6.2. A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser entregue em envelope
preferencialmente opaco, lacrado, indevassável e rubricado pelo representante legal da empresa
ou por seu mandatário identificado, endereçado pregoeiro, com indicação dos elementos a seguir:

RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA EMPRESA LICITANTE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021
ENVELOPE “A”- PROPOSTA DE PREÇOS
E
RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA EMPRESA LICITANTE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021
ENVELOPE “B”- DOCUMENTAÇÃO
VII. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE A
7.1. Deve a proposta, preferencialmente, estar impressa por processo eletrônico em 01 (uma) via,
em papel timbrado da empresa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada,
assinada na última folha e preferencialmente rubricada nas demais.
7.1.1. A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:
a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual;
b) número do Pregão;
c) preço unitário e total do Item, em moeda corrente nacional, em algarismo e/ou por extenso,
apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão
inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e
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custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas,
diretas ou indiretas, relacionadas com o serviço do objeto da presente licitação.
d) Declaração de elaboração independente de proposta de preços;
7.1.2. A proposta deverá conter a especificação detalhada do objeto oferecido, de acordo com as
exigências constantes deste Edital e seus Anexos, a referência e demais características, bem
como treinamento, conversão, suporte Técnico e Manutenção.
7.1.3.o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e
dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado na ata
e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
7.2. A análise das propostas pelo pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas
neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:
a) cujo objeto não atenda às especificações fixadas no Edital e Anexos;
b) apresentarem propostas alternativas;
c) apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles
que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que
os custos dos insumos são coerentes com o mercado.
7.3. A cotação apresentada e considerada para efeito de julgamento será de exclusiva e total
responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.
7.3.1. Não poderá haver nenhum pleito de alteração de valores apresentados.
7.4. Só será aceita cotação em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em algarismo arábico e,
de preferência, também por extenso, prevalecendo este último, em caso de divergência,
desprezando-se qualquer valor além dos centavos.
7.5. Será rejeitada a proposta que apresentar valores irrisórios ou de valor zero, incompatíveis
com os preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem à
materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à
totalidade da remuneração.
7.6. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, considerandose a condição de pagamento à vista, não devendo por isso, computar qualquer custo financeiro
para o período de processamento das faturas.
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7.7. O prazo de validade comercial da Proposta de Preços é de no mínimo 60 (sessenta) dias
corridos, a contar da data da apresentação da proposta. Decorrido o prazo de validade das
propostas, sem convocação para contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos
assumidos.
7.8. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas
dos demais licitantes.
7.9. A responsabilidade quanto aos produtos ofertados é exclusivamente do licitante, que deverá
certificar-se se o mesmo atende as exigências do instrumento convocatório sob pena de, em caso
negativo, sofrer as sanções previstas na Lei Geral de Licitações e Contratos.
VIII. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS ESCRITAS E DA FASE DE LANCES
8.1. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS ESCRITAS
8.1.1.o pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. Somente as
licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.
8.1.2.o pregoeiro selecionará a proposta de menor preço e as demais que tenham valores
sucessivos e superiores em até 10 % (dez por cento), em relação à de menor preço. Na
impossibilidade de obter pelo menos 03 (três) propostas nestas condições, serão selecionadas as
melhores propostas subsequentes a de menor preço, quaisquer que sejam os preços oferecidos,
para participarem da sessão pública de lances verbais.
8.1.3. No caso de empate entre duas ou mais propostas,o pregoeiro selecionará todas as
propostas em condições de igualdade para a etapa competitiva de lances verbais.
8.1.4. Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do edital e estando
o seu preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo pregoeiro
negociar, visando obter preço melhor.
8.1.5. Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas,o pregoeiro poderá suspender
a sessão do pregão e estabelecer uma ‘nova data’, com prazo não superior a 03 (três) dias úteis,
para o recebimento de novas propostas.
8.1.6. No julgamento das propostas e na fase de habilitação,o pregoeiro poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica,
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mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
8.2. DA ETAPA COMPETITIVA DE LANCES VERBAIS
8.2.1. Após a classificação das propostas escritas,o pregoeiro fará a divulgação, convocando os
proponentes para apresentarem lances verbais, a começar do autor da proposta selecionada de
maior preço e seguido dos demais, de forma sucessiva e distinta em ordem decrescente.
8.2.2. Somente serão admitidos lances verbais cujos valores se situem abaixo do menor valor
anteriormente registrado. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
8.2.3.o pregoeiro poderá estabelecer, na fase de lances, um degrau mínimo para ser ofertado
pelos licitantes, podendo ser retirado a qualquer tempo, para, desta forma, possibilitar a
manutenção das disputas e obtenção da proposta mais vantajosa.
8.2.4. Quando for constatado o oferecimento de lances com variação insignificante,o pregoeiro
poderá fixar valor mínimo, em reais, não superior a 0,01% do valor estimado da contratação, a
ser admitido como variação entre um lance e outro.
8.2.5. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de
exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteração.
8.2.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado
pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.
8.2.7. Será assegurada, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, a preferência de
Contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime
diferenciado e favorecido que comprovem sua condição na forma deste Edital.
8.2.8. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa e houver proposta apresentada por
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa igual ou até 5% (cinco por cento)
superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma:
a) a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa mais bem classificada
poderá, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de
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preclusão, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu
favor o objeto deste Pregão;
b) não sendo vencedora a microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa mais
bem classificada, na forma do subitem anterior,o pregoeiro, convocará as licitantes
remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita nesta Condição, na
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de
pequeno porte ou cooperativas que se encontrem no intervalo estabelecido nesta Condição,o
pregoeiro procederá ao sorteio, definindo e convocando a vencedora para o encaminhamento
da oferta final do desempate.
8.2.9. Encerrada a etapa de lances, concedido o benefício às microempresas, empresas de
pequeno porte e cooperativas, de que trata o artigo 44 da Lei Complementar n.º 123/2006,o
pregoeiro poderá formular contraposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance
mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o
valor estimado para a contratação, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas
neste Edital.
8.2.10. Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver,o pregoeiro
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e o valor, decidindo
motivadamente a respeito.
8.2.11. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a
documentação de habilitação do licitante que a tiver formulada, para confirmação das suas
condições habilitatórias, assegurado ao já cadastrado junto à Administração o direito de
apresentar a documentação atualizada e regularizada na própria sessão.
8.2.12. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias,o
pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade procedendo à
habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração
de uma proposta que atenda ao edital, sendo respectivo licitante declarado vencedor e a ele
adjudicado o objeto do certame.
8.2.13. A desistência dos lances já ofertados sujeitará o licitante às penalidades cabíveis.
8.2.14. A(s) proposta(s) de preço(s) vencedora(s), contendo as especificações detalhadas do (s)
objeto(s) ofertado(s) e ilustrados por demonstrativos apresentados na forma do item 7.1.2. e
subitens deste Edital, deverá(ão) ser formulada(s) e apresentada(s) na proposta comercial, com
preços atualizados em conformidade com os lances eventualmente ofertados e/ou negociação
direta realizada, no prazo de 01 (um) dia útil, após encerramento da sessão.
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IX. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE B
9.1. As licitantes deverão incluir no Envelope B a seguinte documentação adiante especificada,
que poderá ser apresentada em original, cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do
original para ser autenticada pelo pregoeiro e/ou sua equipe de apoio. Será exigido da licitante
melhor classificada, os seguintes documentos de habilitação:
9.1.1. A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação de:
a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, juntamente com todas as eventuais
alterações, ou se for o caso a alteração social consolidada devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de
eleição de seus administradores;
c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado das alterações, se
houver, devidamente registrados ou a consolidação respectiva e de prova de diretoria em
exercício;
d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.
e) ato de registro ou autorização/alvará para funcionamento expedido pelo órgão competente;
9.1.2. A Regularidade Fiscal e Trabalhista será comprovada mediante a apresentação dos
seguintes Documentos:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;
c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede
do licitante;
d) prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS), mediante a apresentação da
Certidão Negativa de Débitos/CND e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS/CRF.
e) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT).
9.1.3. A Qualificação Econômica Financeira será comprovada mediante a apresentação dos
seguintes documentos:
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a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, podendo
ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da
apresentação da proposta, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios;
b) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, com data de
expedição ou revalidação dos últimos 30 (trinta) dias anteriores à data da realização da licitação,
caso o documento não consigne prazo de validade.
9.1.3.1. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações
contábeis assim apresentados:
a) sociedades regidas pela Lei n.º 6.404/76 (sociedade anônima):
1 - publicados em Diário Oficial; ou
2 - publicados em jornal de grande circulação; ou
3 - por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.
b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
1 - por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão
equivalente; ou
2 - por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.
c) sociedade criada no exercício em curso:
1 - fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial
da sede ou domicílio do licitante.
9.1.3.2. As empresas obrigadas por Lei a apresentarem ECD – Escrituração Contábil Digital,
para satisfação da exigência do item 9.1.3. do Edital do Pregão presencial em epígrafe, deverão
juntar o respectivo comprovante de transmissão ao SPED (Serviço Público de Escrituração
Digital) e o conjunto completo de documentos transmitidos à Secretaria da Receita Federal e a
Junta Comercial, através de Sistema de Escrituração Digital, a saber:
a) “Recibo de Entrega de Livro Digital”, documento que dispõe de identificação do arquivo
(balanço e demonstrações) apresentados a Receita, sendo que o mesmo pode ser confirmado no
site da Receita Federal sobre o número de autenticação/identificação;
b) Termo de abertura e encerramento do Livro (arquivo digital) apresentado;
c) Balanço Patrimonial; e
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d) Requerimento de Autenticação de Livro Digital (documento que confirma a solicitação da
empresa junto a Junta Comercial do Estado que o mesmo seja autenticado).
9.1.3.3. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por
contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.
9.1.3.4. A boa situação financeira será avaliada pelos Índices Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), que deverão apresentar o valor mínimo igual a 1 (um), resultantes da aplicação
das seguintes fórmulas:
SG = _________________ATIVO TOTAL __________________
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
LC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE
9.1.3.5. As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao
balanço.
9.1.3.6. Caso o memorial não seja apresentado, a Comissão reserva-se o direito de efetuar os
cálculos.
9.1.3.7. Se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado,
juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente.
9.1.3.8. Os interessados que, por suas características próprias, estiverem legalmente
desobrigadas da apresentação de balanço para efeitos fiscais deverão firmar declaração nesse
sentido e apresentar a documentação contábil que lhe for pertinente na forma da lei, devidamente
assinada por contador responsável.
9.1.3.9. A Microempresa deverá apresentar obrigatoriamente Balanço Patrimonial solicitado na
forma prevista neste Edital, não se aceitando declarações emitidas por Contadores em
substituição.
9.1.4. A Qualificação Técnica será comprovada através da apresentação dos seguintes
documentos:
a) Apresentação de atestado de capacidade técnica fornecidos por pessoas jurídicas de direito
público ou privado, que comprovem ter a licitante, aptidão para o desempenho de atividade
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente
licitação.
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9.2 Declaração, mediante documento firmado pelo representante legal da Proponente, sob as
penas da lei, de que não possui em seu quadro de funcionários, empregados menores de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de dezesseis anos em
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (cumprimento do
disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal), sob pena de inabilitação.
9.3 Declaração do Licitante de que Tomou Conhecimento de todas as Informações e das
Condições para o cumprimento das Obrigações Objeto da Licitação
9.4. Os documentos pertinentes e exigidos neste Edital, dentro do Envelope B, deverão, de
preferência, ser entregues numerados sequencialmente e na ordem indicada neste edital, a fim
de permitir maior rapidez durante a conferência e exame correspondentes.
9.5. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar
em nome do licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo. Em se
tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar em
nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da
matriz, mantendo esta a responsabilidade pela entrega dos documentos mencionados.
9.5.1. No caso de participação de empresa estrangeira, todos os documentos de habilitação
emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua
portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado e também devidamente consularizados ou
registrados no Cartório de Títulos e Documentos. Documentos de procedência estrangeira, mas
emitidos em língua portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados
ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos.
9.5.2. Neste caso, o licitante deverá fazer prova de ter procurador residente e domiciliado no País,
com poderes para receber citação, intimação e responder administrativa e judicialmente por seus
atos, juntando os instrumentos de mandato com os documentos de habilitação.
9.6. Os atestados de capacidade/responsabilidade técnica poderão ser apresentados em nome e
com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(ais) do licitante.
9.7. Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar datados dos últimos 180
(cento e oitenta) dias da data de abertura do Envelope B, quando não tiver prazo estabelecido
pelo órgão/empresa competente expedidor(a).
9.8. Não se enquadram no prazo de que trata este subitem os documentos que, pela própria
natureza, não apresentam prazo de validade, que é o caso dos atestados de capacidade/
responsabilidade técnica.
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9.9. Os documentos exigidos nesta licitação poderão ser apresentados no original, por qualquer
processo de cópia autenticada por Cartório competente ou por membro do pregoeiro, ou
publicação em órgão da imprensa oficial.
9.10. Serão aceitas somente cópias legíveis.
9.10.1. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.
9.10.2.o pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que
julgar necessário.
9.11. Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, havendo
alguma restrição na comprovação fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo
termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas
ou positivas com efeito de certidão negativa.
9.11.1. A não regularização da documentação implicará decadência do direito à adjudicação, sem
prejuízo das sanções previstas no art. 7º da Lei 10.520/2002, sendo facultado à Administração
convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
X. DOS RECURSOS
10.1. Declarado o vencedor, em sessão pública, qualquer licitante poderá manifestar,
motivadamente, a intenção de recorrer da decisão do pregoeiro, através do registro da síntese
das suas razões em ata, sendo que a falta de manifestação imediata e motivada implicará a
decadência do direito de recurso e, consequentemente, será realizada a adjudicação do objeto da
licitação ao licitante vencedor pelo pregoeiro.
10.2. Manifestada a intenção de recorrer, será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a
apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para
apresentarem contrarrazões, se quiserem, em igual prazo, cuja contagem terá início no primeiro
dia útil subsequente ao do término do prazo do recorrente.
10.3. O exame, a instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade superior do órgão ou
entidade promotora da licitação, será realizado pelo pregoeiro no prazo de até 03 (três) dias úteis.
10.4. A autoridade superior do órgão promotor do pregão terá o prazo de até 03 (três) dias úteis
para decidir o recurso.
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10.5. O recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo.
10.6. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
10.7. Decidido o recurso e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente homologará a adjudicação para determinar a contratação.
XI. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
11.1. Não havendo a manifestação de recurso, constando o atendimento das exigências fixadas
no edital, o licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
11.1.1. Após a adjudicação do objeto da licitação à proponente vencedora, o Processo será
encaminhado pelo pregoeiro para posterior homologação do resultado pela autoridade superior.
11.2. Ocorrendo à manifestação da interposição de recurso, após o julgamento, a autoridade
superior adjudicará o objeto licitado à proponente vencedora, homologando em seguida o
procedimento licitatório.
11.3. O objeto deste Pregão será adjudicado, globalmente, à licitante vencedora, depois de
decididos os recursos, quando houver, sujeito o certame à homologação da autoridade
competente.
11.4. A adjudicação do objeto e a homologação do resultado desta licitação não implicarão direito
à contratação.
XII. DA CONTRATAÇÃO
12.1. O adjudicatário será convocado a assinar o termo de contrato, ou instrumento equivalente,
se for o caso, no prazo de até 03 (três) dias corridos contados da convocação, sob pena de decair
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei federal nº 8.666/93,
podendo solicitar sua prorrogação uma vez durante o seu transcurso, por igual período, por
motivo justo e aceito pela Administração.
12.1.1. Quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no ato da assinatura do
contrato, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação para a celebração
do contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
12.2. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os
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licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas
condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de
conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação independentemente da cominação
prevista no art. 81 Lei federal nº 8.666/93. (art. 64, § 2º da Lei federal nº 8.666/93).
12.3. Às microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime diferenciado e
favorecido da Lei Complementar nº 123/06, que se sagrem vencedoras do certame e que contem
com alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração
Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
12.3.1. A não regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei federal nº 8.666/93 e no art. 7º da Lei
federal nº 10.520/02, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, assegurando-se às microempresas e empresas de pequeno porte em
situação de empate o exercício do direito de preferência.
12.3.2. Na hipótese da não contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
12.4. Nenhum contrato será celebrado sem a efetiva disponibilidade de recursos orçamentários
para pagamento dos encargos, dele decorrentes, no exercício financeiro em curso.
12.5. Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter todas as
condições de habilitação.
12.6. A assinatura do contrato deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou
mandatário com poderes expressos.
12.7. O contrato a ser firmado obedecerá à Minuta constante no Anexo III deste Edital.
12.8. O Município publicará no seu Diário Oficial, o extrato dos contratos celebrados, no prazo
de até vinte dias da data de sua assinatura, com indicação da modalidade de licitação de seu
número de referência.
XIII. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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13.1. Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de
pagamento na formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente
que assim o fizer.
13.2. A despesa orçamentária decorrente da execução deste contrato correrá à conta das
dotações vigentes, especificadas no Contrato decorrente desta licitação, a saber:
Unidade Gestora: 020300
Projeto/Atividade: 2008
Elemento de Despesa: 33.90.40
Fonte de Recursos: 0100
13.3. Em consonância com o art. 5º combinado com a alínea “a” do inc. XIV do art. 40 da Lei
federal nº 8.666/93, os pagamentos devidos à contratada serão efetuados através de ordem
bancária ou crédito em conta corrente, até o 30º (trigésimo) dia do mês subsequente ao da
prestação do serviço que tiver o recebimento atestado definitivamente na forma da Lei, do Edital
e do Contrato.
13.4. As situações indicadas na legislação específica sujeitar-se-ão à emissão de nota fiscal
eletrônica.
13.5. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua
regularização por parte da CONTRATADA.
XIV. DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
14.1. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, na forma do art. 65, § 1º da Lei federal nº 8.666/93.
14.2. As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os
contratantes.
14.3. Os preços são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo de 12 meses da data de
apresentação da proposta, após o que a concessão de reajustamento será feita mediante a
aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPC-A)/IBGE, em atendimento as
determinações da Lei 9.069 de 29/06/95 e Lei 10.192 de 14/02/01.
14.4. A revisão de preços dependerá de requerimento do interessado quando visar recompor o
preço que se tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio
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econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria administração quando
colimar recompor o preço que se tornou excessivo.
14.5. Para a efetiva aplicação do reajuste, previsto no item acima, a licitante vencedora deverá
apresentar sua solicitação por escrito, na Secretaria Municipal da Fazenda, contendo os
demonstrativos e seus comprovantes, para análise e negociação a Prefeitura Municipal.
14.6. A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora,
será calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de
acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore.
14.7. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio
contrato, quando

for o caso, as atualizações, compensações ou apenações financeiras

decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações
orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração
do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a

celebração de

aditamento.
14.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos
pelo Contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da nota
fiscal/fatura, a serem incluídos na fatura do mês seguinte ao da ocorrência, são calculados por
meio da aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP, onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I=

i
365

I=

6/100
365

I = 0,00016438

Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.
XV. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
15.1. Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do contrato, ficando
esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante não eximirá
à Contratada de total responsabilidade na execução do contrato.
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15.2. O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no art. 73 da Lei federal nº 8.666/93,
sendo certo que, esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório sem qualquer
manifestação do órgão ou entidade contratante, considerar-se-á definitivamente aceito pela
Administração

o

objeto

contratual,

para

todos

os

efeitos,

salvo

justificativa

escrita

fundamentada.
15.3. O recebimento definitivo de obras, compras ou serviços, cujo valor do objeto seja superior
ao limite estabelecido para a modalidade de convite, deverá ser confiado a uma comissão de, no
mínimo, 03 (três) membros.
15.4. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execução do objeto do contrato correm por conta do contratado.
15.5. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado
em desacordo com o contrato.
XVI. DAS SANÇÕES
16.1. A empresa vencedora do certame responderá administrativamente pela qualidade e
eficiência da execução integral do contrato.
16.2. A verificação, durante a realização do contrato, de quaisquer falhas que importem em
prejuízo à Administração ou terceiros, serão consideradas como inexecução parcial do contrato.
16.3. Será a empresa responsabilizada administrativamente por falhas ou erros na execução do
contrato que vierem a acarretar prejuízos ao Município, sem exclusão da responsabilidade
criminal e civil por danos morais ou físicos a terceiros, nos termos da Lei.
16.4. Com fundamento nos artigos 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, a Contratada ficará sujeita,
no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou
inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a
prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:
I - advertência;
II - multa sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da
comunicação oficial, cujos percentuais estão definidos neste instrumento convocatório;
III - suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com
a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
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perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante
ressarcir o Município pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada
com base no subitem anterior.
16.5. As sanções de multa podem ser aplicadas à Contratada juntamente com a de advertência,
suspensão temporária do direito de participar de licitação com a Administração e impedimento
de licitar e contratar com a Administração e poderão ser descontadas do pagamento a ser
efetuado.
16.6. Nos casos de inadimplemento ou inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da
Contratada, cabe a aplicação da penalidade de suspensão temporária do direito de contratar com
a Administração, além de multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, independente de
rescisão unilateral e demais sanções previstas em lei.
16.7. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato,
sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da
infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
I - 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação,
inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se
a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou serviço não realizado;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado,
por cada dia subsequente ao trigésimo.
16.8. A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato
e aplique as demais sanções previstas na lei.
16.9. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do
contratado faltoso, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da garantia prestada – quando
exigida, além da perda desta, a contratada responderá pela sua diferença, que será descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela administração ou, ainda, se for o caso, cobrada
judicialmente. Acaso não tenha sido exigida garantia, à Administração se reserva o direito de
descontar diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura
imposta.
16.10. A sanção de multa não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a
contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
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16.11. O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa
ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido
de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até cinco anos, ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas no
edital e no contrato e das demais cominações legais.
XVII. DA RESCISÃO
17.1. A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências
contratuais e as previstas na Lei federal nº 8.666/93.
17.2. A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos
enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei federal nº 8.666/93.
17.3. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVIII do art. 78 da Lei federal nº
8.666/93, sem que haja culpa da contratada, serão esta ressarcido dos prejuízos regularmente
comprovados que houver sofrido, na forma do § 2º do art. 78 do mesmo diploma.
XVIII. DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO
18.1. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em face
de razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e sufi ciente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou
por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, nos termos do art. 49
da Lei federal nº 8.666/93.
18.2. A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato.
18.3. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação ou revogação do
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos
encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.
XIX. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
19.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão pública do
pregão, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do Pregão, o que não poderá ser feito através de fax ou e-mail.
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19.2. As impugnações ao Edital deverão ser protocoladas no Sala do Setor de Licitações, Rua
Lídio Pena, s/nº, Centro, Prédio Anexo da Prefeitura Municipal de Santa Teresinha, Bahia, CEP
44.575-000.

É admitida a Impugnação, por meio eletrônico, dede que encaminhada,

exclusivamente, para o endereço eletrônico santateresinhalicita@gmail.com
19.2.o pregoeiro, se for o caso, auxiliada pelo setor responsável pela elaboração do Termo de
Referência, decidirá sobre a impugnação no prazo de 02 (dois) dias úteis.
19.3. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do
certame, exceto quando, a alteração não afetar a formulação das propostas.
19.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este procedimento licitatório devem ser
enviadoso pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão
pública, exclusivamente para o endereço eletrônico santateresinhalicita@gmail.com
19.5. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no
Diário Oficial do Município, no endereço eletrônico www.santateresinha.ba.io.org.br, para
conhecimento das licitantes interessadas e da sociedade em geral, cabendo aos interessados em
participar do certame acessá-lo para a obtenção das informações prestadas.
XX. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
20.1. O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, as disposições da Lei nº. 10.520/02;
Lei nº 8.666/93; Lei Federal nº 9.503/97; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº
7.507/2011, Decreto Municipal nº 178, de 18/08/2009 e demais legislações regentes da matéria.
20.2. Este certame será dirigido pelo pregoeiro e pela Equipe de Apoio, acompanhado pela
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e demais agentes da Administração
Pública que se fizerem presentes.
20.3. Os prazos fixados neste Edital poderão ser prorrogados por motivo de força maior
compreendendo: greves, perturbações industriais, avalanches, enchentes e quaisquer outros
acontecimentos semelhantes e equivalentes a estes que fujam ao controle de qualquer das partes
interessadas, as quais não consigam impedir sua ocorrência. O motivo de força maior pode ainda
ser caracterizado por legislação, regulamentação ou atos governamentais.
20.4. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta,
estes serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão.
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20.5. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida, por conveniência
exclusiva da Administração.
20.6. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderáo
pregoeiro, se necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação,
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração
não afetar a formulação das propostas.
20.7. É facultado pregoeiro ou a autoridade superior em qualquer fase da licitação, a promoção
de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório,
inclusive a juntada posterior de documentos, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, cujo
conteúdo retrate situação fática ou jurídica já existente na data da apresentação da proposta,
sendo que os erros materiais irrelevantes serão objeto de saneamento, mediante ato motivado do
pregoeiro.
20.8.o pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo
promover o registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos.
20.9.o pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais
constantes da documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento
ou contrariem a legislação pertinente.
20.10. Caso algum órgão expedidor de documento exigido nesta licitação se encontre de greve,
se a licitante não possuir documento com prazo de validade vigente, e comprovar que a vigência
se expirou após deflagrada a greve, deverá apresentar o documento vencido, juntamente com a
comprovação de que órgão expedidor encontra-se em paralisação através de matéria e/ou
reportagem ou revistas e/ou declaração do próprio órgão expedidor.
20.11. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos
requeridos neste Edital e seus anexos.
20.12. Será advertido verbalmente o licitante cuja conduta vise perturbar o bom andamento da
sessão, podendo a autoridade competente determinar a sua retirada do recinto, caso persista na
conduta faltosa.
XXI. DOS ANEXOS
21.1. São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos:
Anexo I - Termo de Referência
Anexo II - Declaração de elaboração independente de proposta
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Anexo III - Modelo de Proposta de Preços
Anexo IV - Minuta de Contrato
Anexo V - Modelo de Credencial
Anexo VI - Modelo de Declaração de Tratamento Diferenciado e Pleno Conhecimento e
Atendimento às Exigências de Habilitação
Anexo VII – Declaração de Inexistência de Menor no Quadro da Empresa
Anexo VIII – Declaração do Licitante de que Tomou Conhecimento de todas as Informações e das
Condições para o cumprimento das Obrigações Objeto da Licitação
XXIII. DO FORO
23.1. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Cidade
de Santa Teresinha, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.
23.2. Os casos omissos serão dirimidos pelo pregoeiro, com observância da legislação em vigor,
em especial as Leis Federais nº 8.666/93, nº 10.520/2002.
Santa Teresinha, 25 de março de 2021

Pregoeiro
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PREGÃO PRESENCIAL – 008/2021
ANEXO I
MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL
À
Prefeitura Municipal de Santa Teresinha
Prezados Senhores,
Atendendo à convocação feita pelo Edital de Pregão Presencial nº. 008/2021, estamos
apresentando proposta para Prestação de serviços técnicos de implantação e cessão de uso
temporário e manutenção dos Sistemas Integralizados: Tributos e arrecadação integrado com
sistema de Autoatendimento Tributário pela WEB, Nota Fiscal Eletrônica de Serviços, Protocolo,
Patrimônio, Almoxarifado, Frota e Controle social, para atender as demandas das Diretorias de
Administração e Tributos do Município de Santa Teresinha. Conforme especificações e
quantitativos constantes do Anexo I, do Edital de licitação e mediante condições estabelecidas
na Lei Federal nº. 10.520/02 e subsidiariamente Lei Federal nº. 8.666/93. declarando
expressamente, que:
- recebemos todas as informações e documentos necessários à elaboração da proposta;
- acompanha esta Proposta a Planilha de Preços contendo a descrição, quantidade, valor unitário
e global do(s) item (ns), bem como total geral por extenso, assim a indicação das marcas dos
produtos, conforme o caso;
- concordamos, sem qualquer restrição, com as condições de execução indicadas no Edital e seus
Anexos, comprometendo-nos a proceder a venda dos bens objeto desta licitação;
- nos preços propostos estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos de fornecimento dos
produtos, frete, seguro, embalagem, taxas, impostos e demais encargos incidentes, constituindose, portanto, na única remuneração devida pelo contratante para execução completa do contrato;
- o portador desta carta Sr. ___________________________, R.G. ______________, está devidamente
habilitado a prestar todas as informações e esclarecimentos requeridos sobre nossa proposta e
autorizado a assumir, em nome desta empresa, os compromissos e obrigações relacionados com
esta licitação;
- a proposta terá prazo de validade de ___ (_________) dias corridos, a contar da data da sua
entrega;
- observaremos o prazo de entrega conforme edital, a contar da data de recebimento do pedido
de fornecimento.

Nº Quan Unidade
t.

Descrição

Valor
Mensa
l
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1

12

2

12

3

12

Mês(es) Locação de Sistema Integrado de Gestão Tributária
com os Módulos Arrecadação (ADM TRIBUTOS), AutoAtendimento Tributário via Internet (ADM TRIBUTOS
WEB).
Mês(es) Locação do Sistema de Nota Fiscal Eletrônica de
Serviços: Sistema de emissão, armazenamento e
gerenciamento de Notas Fiscais Eletrônicas de
Serviços padrão ABRASF.
Mês(es) Locação do Sistema de Protocolo Web.

4

12

Mês(es) Locação do Sistema de Patrimônio Web.

5

12

Mês(es) Locação do Sistema de Gestão de Almoxarifado.

6

12

Mês(es) Locação do Sistema de Gestão de Frotas.
TOTAL

Local e data

_____________________________________________________
(Nome, cargo e assinatura do representante legal ou procurador)
(Número de identidade do declarante)
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TERMO DE REFERENCIA
1.0 – DO OBJETO
1.1 – O presente termo de referência destina-se a contratação de empresa para prestação de serviços técnicos de implantação e cessão de uso
temporário e manutenção dos Sistemas Integralizados: Tributos e arrecadação integrado com sistema de Autoatendimento Tributário pela WEB,
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços, Protocolo, Patrimônio, Almoxarifado, Frota, para atender as demandas das Diretorias de Administração e
Tributos do Município de Santa Teresinha, conforme especificações constante neste Anexo.
2.0 – JUSTIFICATIVA
2.1 – A Prefeitura Municipal de Santa Teresinha tem como uma de suas metas maximizar a eficiência de seus serviços por meio da redução de
custos e tempo envolvidos na realização de suas atividades, ao tempo que busca o aumento de sua eficácia no suporte de controle de arrecadação
de impostos e taxas, e por, consequencia evitar a evasão de receitas do ISS através da melhora constante e contínua, necessitando de instrumentos
de controle e fiscalização eficientes e modernos capazes de atender as suas demandas com a qualidade, segurança e disponibilidades necessárias.
3.0 – DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E QUANTIDADE
3.1 – A empresa a ser Contratada, deverá executar os serviços de acordo com as especificações constantes deste Termo de Referência após a
expedição da Ordem de Serviço emitido pelo setor competente do Município, dos seguintes produtos:
ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA FUNCIONAL
SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA
MUNICIPAL
A

ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA:
Orientar o processo de aquisição de Software de Gestão Pública Municipal que poderá ser composto de vários módulos,
propiciando a garantia que o objeto licitado, atenda as especificações desejadas.
Cada módulo deve conter funcionalidades específicas e todos eles devem ser desenvolvidos pelo mesmo fornecedor,
onde a integração entre eles sejam consistentes e os processos e informações sejam compartilhadas para uso comum,
em “tempo real” de forma local ou “on -line”, utilizando mesmo ambiente
tecnológico, conforme especificado neste instrumento.
28
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A

AMBIENTE TECNOLÓGICO:
Os sistemas de NFS-e (Nota Fiscal de Serviços Eletrônica) e Atendimento tributário on-line, deverão estar em conformidade com os
seguintes requisitos:
Requisito de Ambiente
x
Solução disponibilizada pela licitante em um Data Center de alta disponibilidade, com tolerância a falhas,
balanceamento de carga e contingência operacional, onde o mesmo deverá possuir:
9
Ambiente climatizado;
9
Sala cofre;
9
Detecção de invasão;
9
Proteção contra fogo (detecção precoce e combate);
9
Proteção contra água (local não sujeito a inundações);
9
Monitoramento 24 horas por CFTV (câmeras day-night).
9
Fornecimento ininterrupto de energia elétrica garantidos por grupo motor-gerador e no-breaks.
Requisitos de Tecnologia
x
A solução deve ser suportada por servidores, infra-estrutura de rede, segurança, recuperação de dados, gerenciamento e
monitoração, destacando-se:
9
Firewall compartilhado e redundante da área de hospedagem do Data Center;
9
Servidor web exclusivo para a aplicação com redundância de fonte de alimentação, interface de rede e discos;
9
Discos SAS configurados em RAID 5 disponibilizando no mínimo 500 GB
9
Servidor de banco de dados com redundância de fonte de alimentação, interface de rede e discos;
9
Licença do sistema operacional Windows 2008 Server ou Linux para ambos os servidores;
9
Licença do SGBD relacional tais como MS SQL Server 2008, Oracle, DB2 ou similar;
9
Licença de software agente de gerenciamento de dados para backup em servidor próprio;
9
Licença de software agente de monitoração do servidor, processos e recursos computacionais;
9
Licença de software antivírus para o servidor;
9
Reserva mínima de 100 GB em disco para backup;
9
Rede de dados exclusiva para backup e monitoração dos serviços;
9
Acesso Internet com links redundantes de no mínimo de 2Mbit/s de largura de banda dedicada.
9
Obs: A transferência de dados com o servidor de backup deve ser realizada através de rede independente e que não
concorra com o tráfego externo (acesso web). O mesmo vale para os serviços de monitoramento.
Requisitos de Segurança de Dados
x
A solução deverá ser suportada por mecanismos de segurança da informação relacionados à integridade, privacidade e
29
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autenticidade dos dados. Para tanto, o sistema deverá:
Manter a integridade da base de dados em todas as transações em situações de quedas de energia e falhas de software/
hardware;
9
Garantir a integridade referencial de arquivos e tabelas durante as transações;
9
Garantir a integridade referencial de arquivos e tabelas e não permitir baixa de registros que tenham vínculos com outros
registros ativos;
9
Manter registros de movimentações dos usuários através do código do operador, data/hora da operação, o tipo de
operação reali zada e o conteúdo alterado;
9
Possuir esquemas de configuração de permissões de acesso individualizadas pelo perfil dos usuários e
servidores do Município; Todas as senhas devem ser criptografadas.
9

B

O sistema de Gestão Tributária deverão estar em conformidade com os seguintes requisitos:
Requisitos Computacionais:
x
Recomendado ou equivalente
9
Arquitetura Operacional: CLIENTE/SERVIDOR
9
Protocolo de comunicação de rede: TCP/IP
9
Sistema operacional do servidor: WINDOWS
9
Sistema operacional cliente: WINDOWS 95/98 e posteriores.
2.
x
9
9
9
9
9

Requisitos de Hardware:
Suportar as estações de usuários na seguinte configuração:
Sistema Operacional: Microsoft Windows XP*, Vista** ou superior.
Processador: 1.800 MHZ mínimo
Memória RAM: 1 Gb MB mínimo
Suportar interface de Rede 100 Mbps ou superior com certificação para Windows;
Suportar resolução de Vídeo: 1024x768 pixels

x
9
9
9
9
9

Instalado em configuração do servidor, conforme:
Sistema Operacional: Windows Server 2000/3/8
Processador: 2800 MHz
Memória RAM: Mínimo de 1 GB ou máximo de 2 GB
Gerenciador de Banco de Dados: Microsoft SQL Server 2000 / 2005
Suportar interface de Rede: 100 Mbps ou superior com certificação para Windows
30
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C
D

A

B

A

B
C

D
E
F
G

O processo de instalação dos sistemas deverá ser efetuado de forma padronizada e parametrizada, através de aplicações,
minimizando procedimentos manuais para instalação.
Todos os sistemas devem permitir, sem comprometer suas integridades e eficiências, adaptações às necessidades da contratante,
por meio de parametrizações e/ou customizações;
OPERACIONAL:
Deverá ser do tipo transacional, ou seja, operar por transações, em formulários “on-line”, que, especializadamente, executam ou
registram as atividades operacionalizadas. Os dados recolhidos em uma transação deverão ficar imediatamente disponíveis para toda
a rede em um servidor central. Isto significa que cada dado deverá ser recolhido uma única vez, diretamente na instância em que for
gerado. As tarefas deverão ser compostas por telas gráficas específicas. Os
dados transcritos pelos usuários deverão ser imediatamente validados e o efeito da transação deverá ser imediato;
Os sistemas licitados deverão ser “multi-usuários”, “integrados”, com compartilhamento de arquivos de dados e informações de uso
comum;
SEGURANÇA DE
ACESSO:
Os sistemas licitados deverão possuir recursos para administrar o controle de acesso dos usuários cadastrados às tarefas pertinentes
à autonomia da sua funcionalidade. Os mecanismos de controle de acesso aos sistemas deverão contar com recursos para definir
permissões e acessos por usuários ou por grupo de usuários. Para cada tarefa autorizada, o administrador de segurança deverá poder
especificar as áreas e níveis do acesso, habilitando ou restringindo as funções
de cadastramento, consulta, alteração e impressão, no todo ou em partes;
Os sistemas licitados deverão permitir identificação e senhas particulares e únicas para cada usuário;
Os sistemas licitados deverão possuir recursos para registrar os procedimentos executados pelos usuários, em todos os seus níveis,
objetivando identificar quais usuários acessaram, alteraram ou excluíram quais informações, em que data e hora, visando possibilitar
auditorias futuras;
O Software de Gestão Pública deverá possuir recursos para gerenciar o tempo de vigência da senha de um usuário ou de um grupo de
usuários;
As senhas dos usuários devem ser armazenadas na forma criptografada, através de algoritmos próprios do sistema, de tal forma que
nunca sejam mostradas em telas de consulta, manutenção de cadastro de usuários ou tela de acesso ao sistema;
As autorizações de acessos ou bloqueios definidas para usuário ou grupos de usuários, deverão ser dinâmicas e ter efeito imediato;
O acesso aos dados deve poder também ser limitado para um determinado setor, de forma que usuários de um mesmo setor não
possam, alterar dados de outros setores;
31
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H

A

B

C

D
E

O gerenciador de banco de dados deverá possuir recursos de segurança para impedir que usuários não autorizados obtenham êxito
em acessar a base de dados para efetuar consulta, alteração, exclusão, impressão ou cópia;
IMPLANTAÇÃO E
CUSTOMIZAÇÃO:
No processo de implantação dos sistemas licitados, a empresa Contratada deverá, sob a coordenação da equipe da contratante e dos
responsáveis pelas áreas diretamente afetadas, elaborar estudos sobre as necessidades de informatização e automação das rotinas
administrativas, visando, sobretudo, a apresentação dos recursos disponibilizados pelos sistemas, de modo a identificar os pontos que
possuem “aderência”, os que deverão ser customizados e a definição das prioridades
de trabalho;
No processo de implantação dos sistemas licitados, a empresa Contratada deverá, apresentar a metodologia a ser adotada
para a implantação destes,
contemplando a identificação das fases, etapas, atividades e tarefas, com seus pré-requisitos, produtos, técnicas, ferramentas e
prazos, visando possibilitar ganho de produtividade e qualidade dos trabalhos;
No processo de implantação dos sistemas licitados, a empresa Contratada deverá, sob a coordenação da equipe da Contratante e
dos responsáveis pelas áreas
afetadas, providenciar a completa Migração de todos os dados existentes e utilizados pelos recursos de informática e sistemas
informatizados utilizados pela Prefeitura, para os formatos utilizados pelos sistemas licitados;
No processo de implantação do Software de Gestão Pública ERP, a empresa Contratada deverá descrever as ferramentas e recursos a
serem utilizadas em cada fase da metodologia, possibilitando ganho de produtividade nos trabalhos.
No processo de implantação dos sistemas licitados, a empresa Contratada deverá, promover a completa implantação em
conformidade com modelo de cronograma abaixo descrito. A definição das datas de início da implantação de cada módulo dependerá
de um estudo a ser realizado com a participação de todos
os integrantes das áreas afetadas;
Sistemas
Iníci
Términ
o
o
01
Sistema de Tributos e auto-atendimento tributário
02
Sistema de Nota Fiscal de Serviços Eletrônica
03
Sistema de Protocolo
04
Sistema de Patrimônio
05
Sistema de Frotas
06
Sistema de Almoxarifado
32
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F

A
B
C

D
E
F
G
H
I
J

No processo de implantação dos sistemas licitados, será considerada como data limite o dia em que o produto adquirido e seus
respectivos módulos estejam integrados e em perfeito funcionamento (software aplicativo sistema de gestão devidamente instalado
e configurado), com os servidores usuários treinados e
capacitados para sua operação, informações migradas para o novo sistema, etc, de tal forma que os usuários diretamente ligados a
sua utilização não se vejam obrigados a fazer trabalhos manuais ou usar soluções em paralelo, como planilhas Microsoft Excel, Word,
etc;
TREINAMENTO:
A empresa contratada deverá apresentar o Plano de Treinamento para a Equipe de Implantação, abrangendo os níveis técnico e
funcional.
A empresa contratada deverá apresentar o Plano de Treinamento para os Usuários Finais, abrangendo os níveis funcional e gerencial.
Os Planos de Treinamento devem conter os seguintes requisitos mínimos:
x
Nome e objetivo de cada módulo de treinamento;
x
Público alvo;
x
Conteúdo programático;
x
Conjunto de material a ser distribuído em cada treinamento, incluindo apostilas, documentação técnica, etc.;
x
Carga horária de cada módulo do treinamento;
x
Processo de avaliação de aprendizado;
Recursos utilizados no processo de treinamento (equipamentos, softwares, filmes, slides, livros, fotos, etc.)
As turmas devem ser dimensionadas por módulo, sendo que cada turma não poderá ter mais de 08 (oito) participantes.
Concluído o processo de implantação, havendo necessidade de novos treinamentos, a empresa Contratada deverá apresentar proposta
comercial para prestação deste serviço.
As despesas relativas à participação dos instrutores e de pessoal próprio, tais como: hospedagem, transporte, diárias, etc se rão de
responsabilidade da empresa Contratada;
Os treinamentos devem ser elaborados para atender no máximo dois participantes por microcomputador, que serão alocados pela
Prefeitura.
A empresa contratada deverá estar preparada para realização de todos os testes em arquivos impressos e digitais, onde as
impressoras serão disponibilizadas pela prefeitura.
A empresa contratada deverá oferecer Certificados de Participação para todos os participantes, constando carga horária mínima
para aproveitamento do treinamento.
A prefeitura, achando necessário, poderá enviar servidores à sede da empresa contratada para receber treinamentos, onde está
deverá ter toda estrutura
disponível para aplicação do treinamento, como: Microcomputadores, sala de reuniões para até 10 pessoas, equipamentos
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A realização do treinamento deverá obedecer as seguintes condições:
x
As datas para início de cada módulo deverão obedecer ao estipulado no Cronograma de Implantação;
x
O treinamento e o respectivo material didático deverão ser em idioma português, sendo o material impresso, um por
participante;
Todo material necessário à realização e ao acompanhamento do curso, a saber: bloco de papel, caneta, material didático, entre
outros, deverá ser fornecido pela CONTRATADA na época do treinamento.
A CONTRATANTE resguardar-se-á o direito de acompanhar, adequar e avaliar o treinamento contratado com instrumentos próprios,
sendo que, se o treinamento for julgado insuficiente, caberá à CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE, ministrar o devido
reforço.
Quando solicitado pela CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá providenciar alterações no programa de treinamento, incluindo
recursos, instrutores, conteúdo, etc.
ATENDIMENTO E SUPORTE TÉCNICO:
Concluído o processo de implantação dos sistemas licitados, as solicitações de atendimento e suporte técnico por parte da
Prefeitura Municipal deverá ser realizado através de:
x Sistema de gestão ao atendimento ao cliente, pela WEB, oferecido pela contratada, onde toda solicitação fique registrada e o
usuário possa acompanhar os resultados da demanda, sendo toda conversação realizada através de chat;
Na inoperância dos sistema acima, por problemas técnicos por parte da prefeitura, o atendimento deverá ser realizado por:
x E-mail, telefone ou skype;
Toda solicitação deve ser registrada, bem como seu progresso e a qualquer momento a prefeitura poderá solicitar uma relatório das
atividades finalizadas, em andamento ou paralisadas, com seus respectivos pareceres técnicos.
A empresa contratada deverá possuir infraestrutura suficientemente aparelhada e capacitada para atender chamados de atendimento
ou suporte técnico solicitados pela Prefeitura, devendo garantir estes serviços no horário das 08:00 às 12:00 e das 14:00 às 18:00
horas, de segundas às sextas-feiras, em português;
A empresa contratada deverá possuir recursos para acessar remotamente a rede administrativa da Prefeitura, de forma a poder verificar
as eventuais condições de erros ocorridas no Sistema de Gestão implantado, cujas peculiaridades não podem ser reproduzidas fora do
seu ambiente, e, inclusive, uti lizá-los como instrumento para viabilizar a solução dos problemas identificados.
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A empresa Contratada deverá estar apta para iniciar o atendimento ou suporte técnico em até 12 (doze) horas do registro do chamado
a sua central de atendimento, e até 48 (quarenta e oito) horas para iniciar atendimento presencial (local) se o(s) problema(s) ou falha(s)
técnica(s) detectado(as) não forem saneados até 15 (quinze) horas.
Com relação ao Atendimento e Suporte técnico, a empresa contratada deverá suportar os custos relativos:
x
A execução dos serviços de atendimento e suporte técnico telefônico à Prefeitura.
Aos custos de hospedagem, alimentação e outros quaisquer do seu pessoal técnico, ou de outros, que, terceirizados, venham a prestar
serviços sob sua responsabilidade, para atendimento das necessidades de atendimento e suporte técnico dos sistemas implantados.
ABRANGÊNCIA DOS SISTEMAS LICITADOS
Os sistemas licitados deverão promover a informatização das seguintes áreas da Prefeitura:
x Tributário e arrecadação
x Autoatendimento tributário pela WEB
x Nota Fiscal Eletrônica de Serviços
x Sistema de Protocolo
x Sistema de Patrimônio
x Sistema de Almoxarifado
x Sistema de Frotas
As propostas que não atenderem 100% (cem por cento) dos itens acima mencionados serão desclassificadas.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Os sistemas licitados deverão ser de um único fabricante e fornecedor, com integração nativa entre todos os módulos e áreas, sem
necessidade de utilização de
rotinas (automáticas ou não) para compatibilização de dados e sem necessidade de redundância de processos, salvo quanto a
importação e exportação de dados de softwares de uso externo à Prefeitura Municipal.
Os sistemas licitados deverão estar totalmente integrados onde, todos os arquivos que contenham informações cadastrais que possam
ser consideradas como de uso comum devam ser únicos, não se aceitando duplicidades de cadastros. Obrigatoriamente o software
deverá propiciar o compartilhamento de informações
sobre pessoas, logradouros, bairros, bancos, dotação orçamentária, elementos de despesa, órgãos e unidades, produtos e outras
consideradas de uso comum e adiante especificadas.
Os sistemas licitados deverão possuir total aderência a legislação municipal, exigindo-se da empresa contratada, compromisso de
imediata adequação à estas.
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Os sistemas licitados deverão funcionar baseado no compartilhamento de informações de “uso comum” entre os diversos
usuários da Prefeitura Municipal, respeitadas as permissões de acesso, especialmente no que se refere aos cadastros, que deverão
ser sempre “arquivos únicos” u tilizados por todos os módulos
de software ofertados, sempre que necessárias, para todas as áreas descritas neste termo de referência.
Os sistemas licitados deverão propiciar exportação de relatórios (todos) para os padrões “txt, jpg, xlsx, rtf e pdf”.
ESPECIFICAÇÕES DESEJADAS DOS SISTEMAS
LICITADOS

01 A
A

SISTEMA DE TRIBUTOS
REQUISITOS GERAIS MÍNIMOS – Sistema de
Tributos
Ser multiusuário permitindo o acesso às mesmas rotinas, ou rotinas diferentes, por usuários diferentes ao mesmo tempo.
Oferecer total segurança contra a violação dos dados ou acessos indevidos às informações, através de uso de hierarquia de senhas.
Possuir controle de permissões de acesso de cada usuário dentro de cada sistema, sem necessidade de reconfigurar a cada exercício.
As autorizações ou desautorizações, por usuário ou tarefa, deverão ser dinâmicas e ter efeito a partir do login do usuário.
Possibilitar a segurança total dos dados, mantendo a integridade do Banco de Dados e conter mecanismos de proteção que impeçam
a perda de transações já efetivadas pelo usuário.
Possuir auditoria automática nas tabelas dos sistemas registrando todas as operações de inclusão, exclusão e alteração, data,
hora e usuário que efetuou a operação, mantendo a informação anterior para consulta dos dados antes da alteração efetuada.
Os relatórios apresentados deverão estar no formato gráfico, para serem impressos em impressoras laser ou jato de tinta, permitindo
a visualização dos relatórios em tela; salvá-los em arquivos para posterior impressão e em arquivo PDF.
Permitir selecionar no momento da impressão do relatório qualquer impressora disponível na rede, possibilitando escolher tamanho
de papel, configurar margens, selecionar intervalos de páginas, indicar o número de cópias a serem impressas e demais opções
disponíveis na impressora.
Permitir realizar backup do banco de dados, com as seguintes funcionalidades:
x Configurar a periodicidade e os usuários que receberão avisos sobre a necessidade de backup do banco de dados,
x Executar automaticamente o backup em horários previamente agendados,
x Permitir o backup da base de dados enquanto os usuários estão trabalhando nos sistemas,
x Possuir registros dos backups efetuados.
x Possibilitar o backup incremental (somente das alterações executadas),
Permitir a compactação/descompactação do backup para fins de armazenamento, inclusive quando disparado pelo agendamento.
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Possuir gerador de relatórios e de arquivos, para no mínimo os sistemas em desktop, que atenda as seguintes características:
x Ser desenvolvido na língua portuguesa,
x Permitir que todos os relatórios desenvolvidos sejam acessados e executados por dentro
dos sistemas, Disponibilizar a emissão dos relatórios gerados a todos os usuários, com
possibilidade de restrição de acesso.
As atualizações deverão estar disponíveis na internet ou serem remetidas via meio magnético a critério da contratante.
Possibilidade de recuperar o banco a partir do arquivo de transação (log).
Possibilitar o acesso ao banco dados de fora do ambiente da prefeitura (remotamente) em casos de necessidade
Permitir que o relatório desenvolvido pelo usuário fique no banco de dados disponível a todos os usuários do sistema, e que
integre ao backup dos dados do sistema.
Possuir consulta rápida aos dados cadastrais dos sistemas, sendo generalizada através de tecla de função, com acesso de qualquer
local do sistema.
Os sistemas/módulos deverão permitir abrir mais de uma opção do menu principal, simultaneamente, sem a necessidade de se fazer
novo acesso ao sistema. Por exemplo, manter aberto ao mesmo tempo cadastros e relatórios distintos.
Para operacionalização dos sistemas, o usuário só poderá efetuar a entrada de dados via sistema.
As atualizações deverão estar disponíveis na internet ou serem remetidas via meio magnético a critério da contratante.
Permitir realizar atualização do sistema e da estrutura do banco de dados de forma padronizada, possibilitando:
x auto-atualização através da rede local, com definição de vários repositórios de acesso;
x configurar os usuários que poderão executar a atualização;
impossibilitar o acesso ao sistema no caso de erro durante a atualização até que seja solucionado;
B

REQUISITOS FUNCIONAIS MÍNIMOS - Sistema
de Tributos
O Sistema de Tributação Municipal deverá oferecer a prefeitura, os instrumentos necessários para a geração, emissão e controle dos
tributos administrados pelo Município:
Todas as taxas, impostos e contribuições deverão ser tratados pelo sistema, parametrizados de acordo com a legislação local quanto
a sua fórmula de cálculo, correção e índices, moedas, etc.
Possuir cadastros de ruas, bairros, distritos, bancos, agências, moedas, atividades econômicas, planta de valores, de fiscais,
documentos fiscais, cadastro único de contribuintes, de cartórios, de imobiliárias.
Ter configuração para mensagens de carnê.
Possuir cadastro de imóvel urbano, configurável conforme boletim cadastral da Prefeitura, com a possibilidade de inserir novos a
qualquer momento.
Permitir cálculo de juros e multas de débitos correntes baseado em fórmulas, podendo variar de ano para ano.
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Permitir controle de isenção/imunidade, permitindo resumos por tipo de isenção/imunidade.
Permitir que a Planta de Valores seja totalmente configurável baseada no BCI e na localização do imóvel.
Possibilitar que o usuário possa configurar e administrar novas informações sobre os imóveis, econômicos e contribuintes.
Permitir controlar as receitas de várias taxas, impostos e Contribuição de Melhorias.
Possibilitar verificação de consistência durante o cadastro imobiliário e mobiliário (econômico), impedindo, por exemplo, que um
imóvel construído fique sem área da construção.
Permitir o controle de obras e construção civil, informando se for do tipo Ampliação/Reforma, Construção ou Demolição, e se for o
caso gerar um novo imóvel ou alterar o já existente.
Permitir o englobamento de imóveis, mesmo sendo de lotes diferentes, para a emissão de carnês e também poder consultar os
valores detalhadamente de cada imóvel englobado.
Ter o controle de emissão de 2ª via com acréscimo de taxa por emissão.
Possibilitar a emissão parcelas através das janelas de consultas.
Ter controle sobre as notificações de lançamentos emitidas/enviadas.
Possibilitar a prorrogação de vencimento de alguns ou de todos os lançamentos.
Controlar a execução fiscal da divida ativa.
Possuir parametrização de telas de consulta das informações contidas nos cadastros técnicos de acordo com a necessidade da
Prefeitura.
Calcular todos os impostos ou taxas, pertinentes a cada cadastro técnico utilizando dados implantados na tabela de parâmetros, sem
a dependência de alterações nos programas de cálculo e ainda permitir cálculos ou recalculo individuais ou de um grupo de
contribuintes;
Emitir carnês dos tributos e dívida ativa, bem como segunda via, imprimindo opcionalmente algumas parcelas. Emitir etiquetas e
notificação de lançamentos endereçados aos contribuintes que tiverem lançamentos.
Possibilitar a consulta de lançamentos (dados financeiros) através do nome, parte do nome, CNPJ/CPF.
Emitir certidão negativa, positiva ou positiva com efeito negativa para Imóveis, Empresas ou Contribuintes;
Emitir extrato da movimentação financeira do Imóvel, Empresa ou Contribuinte (tributos pagos, em abertos ou cancelados);
Gerar arquivos para a impressão dos carnês por terceiros
Emitir Gráficos para análise de receitas lançadas, arrecadadas, em dívida ativa e isenções.
Controlar a emissão e pagamento do ITBI, bloqueando a transferência de imóveis quando este possui débitos ou está em dívida ativa.
Controlar as liberações de impressão de documentos fiscais por Gráficas.
Manter um cadastro de dias não úteis para fins de cálculo de juro/multa.
Permitir trabalhar com várias moedas no sistema, (UFIR, Reais, UFM) e com indexadores para intervalos de datas.
Possuir rotinas de movimentações e alterações de dívidas (anistias, prescrições, cancelamentos, estornos, etc.).
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Possuir relatórios, gerenciais, estatísticos e financeiros com resumos de dívidas vencidas e a vencer, situação do cadastro, resumo
da arrecadação por dia/mês,
por tipo de dívida e por órgão arrecadador, de cancelamentos, de classificação da receita de acordo com plano de contas da
Prefeitura, de pagamentos e de estorno de pagamento.
Possibilitar a integração com o sistema de contabilidade municipal, permitindo o lançamento automático dos pagamentos efetuados
nas devidas contas contábeis.
Emitir notificação de cobrança administrativa para os contribuintes devedores, com parametrização do conteúdo da notificação.
Possuir rotina automatizada de inscrição dos tributos em dívida ativa.
O Sistema deverá controlar as dívidas ativas, gerando informações sobre o ato da inscrição (livro, folha, data e número da inscrição),
com cálculos de atualizações, acréscimos legais e controle da execução fiscal.
Emissão dos livros de dívida ativa, notificação e etiquetas para os contribuintes inscritos.
Emissão da Certidão de Dívida Ativa junto com a Petição, com textos parametrizados, através de única rotina para cobrança judicial.
Permitir baixas dos débitos automaticamente através de arquivos de arrecadação fornecidos pelos Bancos.
Consulta geral unificada da situação do contribuinte (dívida ativa, débitos correntes de todas as receitas) com valores atualizados e
opção para impressão de segundas vias, re-parcelamentos e pagamentos.
Ter opção para cadastrar fórmulas de Juros para refinanciamento de débitos do exercício e da dívida ativa.
Conter rotina configurável de parcelamento da Divida Ativa, podendo parcelar várias receitas, outros parcelamentos e dívidas
executadas, conceder descontos legais através de fórmulas, determinar valor mínimo da parcela e incluir taxa de expediente.
Poder emitir uma guia unificada, relacionando todos os débitos, dividas ativa e parcelas de dividas que o contribuinte estiver devendo.
Possibilitar o cadastramento de fiscais, documentos fiscais, relacionamento entre documentos e atividades, infrações, notificações. Os
quais poderão ser utilizados na programação de ações fiscais e apurações fiscais.
Ter um controle da apuração dos lançamentos pelo contribuinte, comparando quanto foi declarado e quanto foi recolhido pelo
contribuinte, possibilitando o lançamento da diferença apurada, com o devido acréscimo e notificação fiscal.
Possibilidade de gerar auto de infrações e notificações aos contribuintes.
Possibilidade de controlar a emissão de notas avulsas, com alíquota diferenciada por item, impressas pela secretaria da fazenda.
Possibilitar o controle de denúncias fiscais.
Possibilitar o controle de requerimento de baixa, suspensão e cancelamento de atividades.
Emissão de documentos inerentes a fiscalização: Termo de Início da Fiscalização, Termo de Encerramento da Fiscalização, Termo
de Ocorrência, Termo de Apreensão de Documentos, Termo de Prorrogação da Fiscalização, Intimação, Recibo de Entrega de
Documentos, Auto de Infração, Produção Fiscal, Planilha de
Cálculo da Apuração Fiscal
Possibilitar a consulta de ações fiscais por fiscal.
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Possibilitar a configuração de modelos de carnês pelo próprio usuário.
Possibilitar a integração com o sistema de tesouraria, efetuando baixa automática pelo pagamento de tributos e da divida ativa.
Possibilitar a integração com o sistema de contabilidade, permitindo o lançamento automático dos pagamentos efetuados nas contas
contábeis.
Manter o histórico dos valores calculados de cada exercício.
Possibilitar que o servidor municipal possa configurar e administrar novas informações sobre os imóveis, econômicos e contribuintes.
Possuir relatório que liste as inconsistências do cadastro imobiliário e mobiliário.
Controlar os projetos para emissão Alvará de Construção e Habite-se.
Possuir rotinas de configuração através de fórmulas para automaticamente cancelar, prescrever, suspender e anistiar a dívida
ativa, com seus respectivos registros.
Permitir desmembramentos e remembramentos de imóveis.
Possuir rotina para importar imagem da planta cartográfica do imóvel, individual e geral.
Possuir cadastro para suspender notificações e autos de infração, bem como controlar suas movimentações durante o processo.
Ter o controle para ME e EPPs optantes pelo Simples Nacional, conforme Lei Complementar 123/2006.
Possuir controle da liberação do alvará provisório conforme Lei Complementar 123/06.
Efetuar as baixas dos débitos através de leitora de código de barras com opção de autenticar ou não os documentos de arrecadação.
Emitir relatório para conferência após as baixas.
Emitir ITBI de Imóveis Rurais.
Emitir ITBI por cotas.
Possuir cadastro de Veículos (Táxi, Moto-táxi, embarcações, etc).
Emitir taxas e alvarás para veículos;
Emitir alvarás para eventos/festas eventuais.
Possuir cadastro de Ambulantes.
Emitir taxas para ambulantes.
Permitir a escrituração eletrônica do ISS.
Permitir importação dos dados da Receita Federal referente ao Simples Nacional.
Permitir importação dos dados do Banco do Brasil referente à arrecadação do ISS via Simples Nacional.
Permitir exportação dos dados para Receita Federal referente ao Simples Nacional.
Permitir configurar REFIS para cobrança automática conforme Lei em vigor.
Permitir parcelamento de diversas Receitas e Imóveis de um mesmo contribuinte numa única operação.
01 - B

SISTEMA DE AUTO ATENDIMENTO VIA WEB
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EMISSÃO E VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE DE CND (CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS) PARA IMÓVEIS E EMPRESAS
Funcionalidades: O Módulo de Emissão e verificação de autenticidade de CND (Certidão Negativa de Débito) para Imóveis e
Empresas deverá ser integrado e
disponibilizado no mesmo ambiente do Sistema de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços. O sistema deverá conter no mínimo as seguintes
funcionalidades:
Emissão de Certidão Negativa para Imóveis, onde o usuário deverá fornecer o CPF/CNPJ do proprietário e o sistema deverá listar as
Inscrições Imobiliárias existentes para o mesmo. Selecionando a inscrição, o sistema deverá listar as certidões já emitidas e caso a
última CND emitida vencer antes de 7 dias, o sistema deverá emitir (caso não haja débitos do referido imóvel) uma nova CND e listá-la
juntamente com as demais possibilitando a impressão de cada uma.
Emissão de Certidão Negativa para Empresas/Autônomos, onde o usuário deverá fornecer o CPF/CNPJ da mesma e o sistema deverá
listar as Inscrições Municipais existentes para o mesmo. Selecionando a inscrição, o sistema deverá listar as certidões já emitidas e
caso a última CND emitida vencer antes de 7 dias, o sistema deverá emitir (caso não haja débitos da referida Empresa/Autônomo) uma
nova CND e listá-la juntamente com as demais possibilitando a impressão de cada uma.
Mecanismo de verificação de autenticidade de CND para imóveis, onde o usuário informando a Inscrição Imobiliária e o Código de
Verificação impresso na CND o sistema deverá fornecer os dados da CND, incluindo no mínimo Inscrição Imobiliária, Endereço do
Imóvel, CPF/CNPJ do proprietário, Data de Emissão e Validade da certidão.
Mecanismo de verificação de autenticidade de CND para empresas, onde o usuário informando a Inscrição Municipal e o Código de
Verificação impresso na CND o sistema deverá fornecer os dados da CND, incluindo no mínimo Inscrição Municipal, Endereço da
Empresa, CPF/CNPJ, Data de Emissão e Validade da certidão.
Integração com o sistema de arrecadação: A Licitante deverá fornecer e implementar mecanismos (softwares) de integração
entre a Solução On-Line e o
sistema de arrecadação existente na Secretaria, devendo obrigatoriamente atender as seguintes funcionalidades:
Todas as informações referentes a débitos e certidões do sistema de arrecadação deverão ser sincronizadas diariamente de forma
automática (sem necessidade de execução de tarefas por usuários) com o sistema de arrecadação (o leiaute será fornecido pelo
fornecedor do sistema de arrecadação).
Todas as CND´s emitidas via internet deverão ser enviadas diariamente ao sistema de arrecadação de forma automática (sem
necessidade de execução de tarefas por usuários) com o sistema de arrecadação (o leiaute será fornecido pelo fornecedor do sistema de
arrecadação).
EMISSÃO DE GUIAS DE PAGAMENTO DE IPTU DO EXERCÍCIO ATUAL E ANTERIORES
Funcionalidades: O Módulo de Emissão de Guias de Pagamento de IPTU do exercício atual e de exercícios anteriores deverá ser
integrado e disponibilizado no
mesmo ambiente do Sistema de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços. O sistema deverá conter no mínimo as seguintes funcionalidades:
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Emissão de DAM (documento de Arrecadação Municipal), onde o usuário deverá fornecer o CPF/CNPJ do proprietário do imóvel e o
sistema deverá listar as Inscrições Imobiliárias existentes para o mesmo. Selecionando a inscrição, o sistema deverá listar os débitos
de IPTU cada exercício possibilitando a impressão das parcelas em aberto.
Integração com o sistema de arrecadação: A Licitante deverá fornecer e implementar mecanismos (softwares) de integração
entre a Solução On-Line e o
sistema de arrecadação existente na Secretaria, devendo obrigatoriamente atender as seguintes funcionalidades:
Todas as informações referentes aos débitos de IPTU do exercício atual, exercícios anteriores e situação dos DAM´s emitidos deverão ser
sincronizadas diariamente de forma automática (sem necessidade de execução de tarefas por usuários) com o sistema de arrecadação
(o leiaute será fornecido pelo fornecedor do sistema de arrecadação).
EMISSÃO DE GUIAS DE PAGAMENTO DE TAXAS DE ALVARÁ DO EXERCÍCIO ATUAL E ANTERIORES
Funcionalidades: O Módulo de Emissão de Guias de Pagamento de Taxas de Alvará do exercício atual e dos exercícios anteriores
deverá ser integr ado e
disponibilizado no mesmo ambiente do Sistema de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços. O sistema deverá conter no mínimo as seguintes
funcionalidades:
Emissão de DAM (documento de Arrecadação Municipal), onde o usuário deverá fornecer o CPF/CNPJ da Empresa e o sistema
deverá listar as Inscrições
Municipais existentes para o mesmo. Selecionando a inscrição, o sistema deverá listar os débitos de Taxas de Alvará de cada exercício
possibilitando a impressão das parcelas em aberto.
Integração com o sistema de arrecadação: A Licitante deverá fornecer e implementar mecanismos (softwares) de integração
entre a Solução On-Line e o
sistema de arrecadação existente na Secretaria, devendo obrigatoriamente atender as seguintes funcionalidades:
Todas as informações referentes a débitos de Taxas de Alvará do exercício atual, exercícios anteriores e situação dos DAM´s emitidos
deverão ser sincronizadas diariamente de forma automática (sem necessidade de execução de tarefas por usuários) com o sistema de
arrecadação (o leiaute será fornecido pelo fornecedor
do sistema de arrecadação).
EMISSÃO DE GUIAS DE PAGAMENTO (SEGUNDA VIA) DE PARCELAMENTOS
Funcionalidades: O Módulo de Emissão de Guias de Pagamento (Segunda Via) de Parcelamentos deverá ser integrado e
disponibilizado no mesmo ambiente do
Sistema de Nota Fiscal Eletrônica de Serviços. O sistema deverá conter no mínimo as seguintes funcionalidades:
Emissão de DAM (documento de Arrecadação Municipal), onde o usuário deverá fornecer o CPF/CNPJ do Contribuinte e o sistema
deverá listar os Parcelamentos existentes para o mesmo. Selecionando o parcelamento, o sistema deverá listar as parcelas
possibilitando a impressão em aberto.
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Integração com o sistema de arrecadação: A Licitante deverá fornecer e implementar mecanismos (softwares) de integração
entre a Solução On-Line e o
sistema de arrecadação existente na Secretaria, devendo obrigatoriamente atender as seguintes funcionalidades:
Todas as informações referentes a débitos de Parcelamentos e situação dos DAM´s emitidos deverão ser sincronizados diariamente
de forma automática (sem necessidade de execução de tarefas por usuários) com o sistema de arrecadação (o leiaute será fornecido
pelo fornecedor do sistema de arrecadação).
EMISSÃO DE GUIAS DE PAGAMENTO DE TAXAS DIVERSAS
Funcionalidades: O Módulo de Emissão de Guias de Pagamento de Taxas Diversas deverá ser integrado e disponibilizado no mesmo
ambiente do Sistema de
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços. O sistema deverá conter no mínimo as seguintes funcionalidades:
Emissão de DAM (documento de Arrecadação Municipal), onde o usuário deverá fornecer o CPF/CNPJ do Contribuinte ou Cadastrar
um novo contribuinte (caso não possua cadastro) e o sistema deverá listar as receitas disponíveis para emissão do DAM. Selecionado a
receita o sistema deverá montar o DAM com valor pré-fixado.
Integração com o sistema de arrecadação: A Licitante deverá fornecer e implementar mecanismos (softwares) de integração
entre a Solução On-Line e o
sistema de arrecadação existente na Secretaria, devendo obrigatoriamente atender as seguintes funcionalidades:
Todas as informações referente as receitas para emissão via sistema on-line e os contribuintes cadastrados pelo mesmo, deverão ser
sincronizados diariamente
de forma automática (sem necessidade de execução de tarefas por usuários) com o sistema de arrecadação (o leiaute será fornecido
pelo fornecedor do sistema de arrecadação).

02

SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRONICA DE
SERVIÇOS
Emitir a Nota Fiscal de Serviços eletrônica de forma online através de um browser.
No intuito de prover uma solução de contingência para o contribuinte, o sistema deverá trabalhar com o conceito de Recibo Provisório
de Serviços (RPS), que é um documento de posse e responsabilidade do contribuinte, que deverá ser gerado manualmente ou por alguma
aplicação local, possuindo uma numeração seqüencial crescente e devendo ser convertido em NFS-e no prazo estipulado pela legislação
tributária municipal.
Este documento deverá atender também, àqueles contribuintes que, porventura, não dispõem de infraestrutura de conectividade com
a secretaria em tempo integral.
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A NFS-e deverá conter campos que reproduzem as informações enviadas pelo contribuinte e outros que são de responsabilidade do
Fisco . Uma vez gerada, a
NFS-e não pode mais ser alterada, admitindo-se, unicamente por iniciativa do contribuinte, ser cancelada ou substituída, hipótese
esta em que deverá ser mantido o vínculo entre a nota substituída e a nova.
A NFS-e deve conter a identificação dos serviços em conformidade com os itens da Lista de Serviços, anexa à Lei Complementar
n°116/03, acrescida daqueles que foram vetados e de umitem “9999” para “outros serviços”.
Possibilitar descrever vários serviços numa mesma NFS-e, desde que relacionados a um único item da Lista, de mesma alíquota e
para o mesmo tomador de serviço. Quando a legislação do município assim exigir, no caso da atividade de construção civil, as NFS-e
deverão ser emitidas por obra.
A identificação do prestador de serviços deverá feita pela Inscrição Municipal e pelo CPF/CNPJ.
A competência de uma NFS-e é o mês da ocorrência do fato gerador. O sistema deverá assumir automaticamente o Mês/Ano da
emissão do RPS ou da NFS-e, o que for inferior, podendo ainda o contribuinte informar uma competência anterior.
O Valor Líquido da NFS-e deverá ser calculado pelo Valor Total de Serviços subtraindo-se: Valor do PIS, COFINS, INSS, IR, CSLL,
Outras Retenções, ISS Retido, Desconto Incondicionado e Desconto Condicionado.
A base de cálculo da NFS-e deverá ser o Valor Total de Serviços, subtraído do Valor de Deduções previstas em lei e do Desconto
Incondicionado.
O Valor do ISS será definido de acordo com a Natureza da Operação, a Opção pelo Simples Nacional, o Regime Especial de
Tributação e o ISS Retido, e será sempre calculado, exceto nos seguintes casos:
- A Natureza da Operação for Tributação no Município; Exigibilidade suspensa por decisão judicial ou Exigibilidade suspensa por
procedimento administrativo e o Regime Especial de Tributação for Microempresa Municipal; Estimativa ou Sociedade de
profissionais.
- A Natureza da Operação for Tributação fora do Município, nesse caso os campos Alíquota de Serviço e Valor do ISS ficarão abertos
para o prestador indicar os valores.
- A Natureza da Operação for Imune ou Isenta, nesses casos o ISS será calculado com alíquota zero.
- O contribuinte for Optante pelo Simples Nacional e não tiver o ISS retido na fonte.
A alíquota do ISS será definida pela legislação municipal. Quando a NFS-e é tributada fora do município em que está sendo emitida,
a alíquota poderá informada pelo contribuinte.
Possuir funcionalidade de geração de NFS-e onde esta deverá se responsabilizar por receber os dados referentes a uma prestação
de serviços e gravá-los na base da secretaria, gerando uma Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. Após sua gravação, a NFS-e fica
disponível para consulta e visualização. Caso haja alguma
inconsistência nos dados informados durante o processo, a mensagem do problema é retornada ao requisitante.
Durante o preenchimento dos dados que gerarão uma NFS-e, o contribuinte poderá fazer o seu vínculo com um RPS emitido,
bastando para isso informar o número deste.
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Uma NFS-e poderá substituta, quando for informado o número da nota a ser substituída. Essa será então cancelada e a relação entre
ambas ficará registrada.
Possuir funcionalidade de consulta de NFS-e por RPS retornando os dados de uma única Nota Fiscal de Serviços Eletrônica, caso esta
já tenha sido gerada.Caso o RPS ou a NFS-e não exista (não tenha sido gerada ainda), uma mensagem informando o problema é
retornada. Exemplo: RPS não encontrado na base de
dados.
Possuir funcionalidade de consulta de NFS-e retornando informações de uma ou mais NFS-e conforme os parâmetros de pesquisa
que podem ser a identificação da própria nota; identificação do prestador; identificação do tomador ou competência.
Ter funcionalidade de emissão de DAM para emissão do DAM, com boleto no formato do convênio existente entre a Secretaria e o
Banco conveniado, onde poderá ser gerado referente a uma ou mais notas que estejam em aberto, ficando a critério do tomador dos
serviços.
Ter funcionalidade de consulta do DAM possibilitando a consulta de todas os DAM´s emitidos, por competência, possibilitando a
reimpressão dos DAM´s em aberto (não pagas).
Ter funcionalidade de cancelamento de DAM possibilitando o cancelamento do DAM emitido e não pago.
Ter funcionalidade de cancelamento de NFS-e para cancelamento de uma Nota Fiscal de Serviços Eletrônica já emitida. Caso a NFSe não tenha sido gerada (ou já tenha sido cancelada) uma mensagem informando o fato deverá ser retornada. Esta funcionalidade
cancelará apenas uma NFS-e gerada por vez e não vincula esse cancelamento a nenhum RPS, assim como a nenhuma nota substituta.
Ter funcionalidade de substituição de NFS-e para realizar a geração de uma NFS-e em substituição a outra, já gerada. A NFS-e
substituída será cancelada, caso já
não esteja nesta condição. Esse serviço deverá utilizar o serviço de “Geração de NFS-e” tendo como incremento os campos que
identificam a NFS-e a ser substituída, registrando o vínculo entre a nota substituta e a substituída
Ter funcionalidade de consulta de empresas autorizadas a emitir NFS-e informa se determinado CNPJ está autorizado a emiti-la, e
sua Razão Social.
Enviar um e-mail para o tomador de serviço logo após a criação da NFS-e, com os dados da nota e o link para visualizá-la.
Poder informar se o serviço prestado será executado no município ou fora do município;
Emitir relatórios por período, mês e ano de competência, do valor de ISS arrecadado.
Emitir relatórios por período de NFS-e canceladas de todos os prestadores;
Emitir relatórios por período de NFS-e pagas de todos os prestadores;
Emitir relatórios por período de guias de pagamento, DAM, vencidas;
Emitir Livro Eletrônico de Prestação de Serviços;
Permitir ao contribuinte alterar a sua própria senha.
Permitir ao contribuinte tenha acesso a mais de uma empresa com o mesmo login e senha.
Permitir ao contribuinte cadastrar a sua logomarca no sistema para visualizar na impressão da NFS-e.
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Possuir página com perguntas e respostas sobre todo o sistema e legislação.
Poder salvar os relatórios em PDF, sem a necessidade de instalação de aplicativos.
Permitir a configuração pelo usuário do dia para vencimento do ISS.
Permitir a configuração pelo usuário das alíquotas do ISS.
Não permitir o cadastro de novas empresas no sistema, esta rotina deverá ser exclusiva do Sistema de Tributação Municipal, que
deverá passar as informações através dos recursos de integração.
03

04

SISTEMA DE
PROTOCOLO
Rotina de Inclusão/Alteração/Exclusão/Consultas dos Processos
Rotina de Cadastro de Assuntos com os Requisitos necessários a cada assunto na abertura do Processo
Rotina de tramites dos Processos com a identificação da Secretaria, Setor e Local e o despacho de cada tramite
Rotina para Finalizar os processos, Cancelar ou Restaurar um Processo
Permitir que cada usuário veja quais processos estão no seu setor e ainda não foram recebidos e tramitados
Imprimir Cartão Protocolo e Capa de Processo
Relatorios
Rotina que permita que se determine o nível de acesso dos usuários as rotinas do sistema
Permitir a consulta do Processo e seus tramites no site da Prefeitura
SISTEMA DE
PATRIMÔNIO
Cadastro de bens, com todas as informações relevantes, com opção de cadastramento rápido com aproveitamento de informação já
cadastrada
Controle de garantia
Controle de manutenção de bens
Permite controlar separadamente, na mesma aplicação, o patrimônio de diversas entidades administrativas (ex. Prefeitura, Secretaria
de Saúde, etc)
Controle de baixas de bens
Balancetes analítico e sintético
Rotina de reavaliação de bens
Transferência de centros de custos (Secretarias, setores, deptos, etc)
Histórico de toda a movimentação de cada bem
Campo para a foto do bem
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Opção de criar características específicas para cada tipo de bem
Controle de segurança por senha e log dos processos
Relatórios gerenciais e cadastrais
0
5

SISTEMA DE FROTAS
Controle das despesas por veículos, motoristas, secretarias, setores e fornecedores
Controle de licitação de combustíveis
Controle dos abastecimentos
Controles das trocas de óleo
Controle de pneus
Controle de manutenção (peças e serviços)
Controle de IPVA
Controle de Seguros
Controle de licenciamento
Controle de infrações
Relatórios de despesas fixas e variáveis
Relatórios cadastrais e gerenciais

0
6

SISTEMA DE
ALMOXARIFADO
Controle de materiais conforme especificações definidas pelo município (Consumo/Permanente/Perecível/Estocável).
Cadastro de fornecedor, relacionando os materiais que fornece
Permitir a visualização do preço médio
Permitir cadastrar unidades de medida, permitindo abreviaturas
Manter e atualiza o preço da última compra, para estimativa de custo do pedido.
Manter o controle de diversos almoxarifados, com restrição de acesso, informando se o usuário possui ou não, permissão para
atender requisição de materiais e de compras
Controlar as movimentações de entrada e saída para cada material de cada estoque, por meio de processos e relatórios,
utilizando centros de custo para a distribuição do material
Permitir controlar as requisições de materiais, permitindo atendimento parcial e mantendo o controle sobre o saldo pendente
Permitir efetuar transferências de materiais entre almoxarifados, possibilitando a emissão da nota de transferência
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Possuir o controle de saldos físicos e financeiros dos estoques por material existente em cada almoxarifado, dispondo: configuração
de níveis de re-suprimento (limite máximo e ponto de reposição)
Possui relatórios que possibilita emitir a posição do estoque em determinada data
Possibilitar registrar a abertura e o fechamento de inventários, permitindo: bloqueio das movimentações durante a sua realização;
gerar os itens selecionando os materiais de uma determinada classe e pela sua localização física no almoxarifado; gera o relatório
de inventários abertos e encerrados por estoque, material,
inventário e período e gera planilha para conferência manual
Permitir os ajustes físicos dos estoques, ocorridos no inventário
Possui controle da localização física dos materiais no estoque, possibilitando informar n divisões de localização. (Ex: Corredor,
Estante, Prateleira).
Relatório que demonstra todas as movimentações de materiais por estoque no período informado, contendo, saldo anterior,
movimentos de entrada, saída e saldo do material no período, visualizando a forma sintética e analítica
Possibilitar a restrição de acesso dos usuários aos almoxarifados
Possui controle de permissão dos usuários que podem atender requisição de compras e materiais
Permitir a emissão de etiquetas de prateleira para identificação da localização dos materiais no estoque
Emite relatório com o resumo anual das
Entradas e saídas, mostrando o saldo financeiro mês a mês por almoxarifado, e o resultado final no ano
Possuir rotina para o encerramento de exercício, a qual não serão permitidas movimentações (entrada/saída/transferências) no
exercício anterior
Possibilitar a emissão da ficha de estoque, mostrando as entradas/saídas( físicas e financeiras) realizadas em determinado período
por material, com indicação do saldo anterior e no final do período
Possibilitar a emissão de relatórios de entradas e saídas de materiais por: material; nota fiscal; centro de custo; dia e fornecedor
Possibilitar a emissão de relatório de balancete do estoque mostrando os movimentos de entradas, saídas e saldo atual em
determinado período agrupando por centro de custo
Emitir relatório detalhado das movimentações de um determinado material por período, almoxarifado e centro de custo,
demonstrando o código da movimentação e o saldo físico atualizado até o movimento
Emitir relatórios de controle de validade de lotes de materiais, possibilitando seleção por: - almoxarifado; - período; - materiais
vencidos; - materiais à vencer
Emitir resumo anual das entradas e saídas, mostrando o saldo financeiro mês a mês por estoque e o resultado final no ano.
Emite relatório que demonstra a média de gastos mensais por centro de custos ou material considerando um determinado período
0
7

SISTEMA DE ATENDIMENTO
SOCIAL
Controle das Solicitações Sociais do Cidadão
48
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Ser via WEB possibilitando o acesso via celular e tablet
Cadastro de Família
Cadastro de Pessoas
Cadastro de Assuntos/Solicitações
Cadastro de Solicitações Sociais
Consulta de Solicitação por Pessoa ou Família
Relatórios cadastrais e gerenciais
3.2 – O prazo do início da execução dos serviços solicitados será de no máximo 48 (quarenta e oito) horas após a expedição da Ordem de Serviço.
O prazo de entrega se inicia com o recebimento da solicitação pela CONTRATADA ou, caso seja exigida a apresentação de prova, coma aceitação
formal desta.
3.3 – Os produtos ofertados deverão atender aos requisitos mínimos de desempenho das normas brasileiras correspondentes.
3.4 - O licitante que ofertar produtos com características de qualidade, desempenho, rendimento, eficiência, estrutura, funcionamento, e
acabamento diferente daquelas dos produtos de referência, apenas com o objetivo de reduzir o preço ofertado, diante dos demais licitantes, estará
sujeito, caso se consagre vencedor da licitação e seus produtos sejam reprovados pelos critérios citados acima, a fornecer os produtos de referência
constantes deste Termo de Referência, pelo preço ofertado, sem ônus para o Município.
3.5 – Constar o detalhamento de todas as características dos produtos ofertados por item de forma clara e inequívoca.
4.0 – LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E RECEBIMENTO
4.1 – Sede da Prefeitura Municipal de Santa Teresinha situada na Praça Apio Medrado s/n Centro Santa Teresinha - Bahia, s/nº., Centro, Santa
Teresinha – BA, no horário das 08:00 às 12:00 horas e 13:00 às 16:00 horas.
4.2 - O recebimento do objeto se dará, provisoriamente, no ato da instalação dos softwares na sede do Município para posterior verificação da
conformidade com as especificações contidas neste termo de referência.
4.3 - O recebimento definitivo se dará em até 48 (quarenta e oito) horas após o recebimento provisório, após verificação de que os softwares foram
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instalados de acordo com as condições e as especificações deste Termo de Referência.
4.4 – O Município de Santa Teresinha
4.5 reserva para si o direito de não aceitar ou receber qualquer serviço em desacordo com o previsto neste Termo, ouem desconformidade com
as normas legais ou técnicas pertinentes ao seu objeto, podendo rescindir a contratação nos termos do previsto nos artigos 77 e seguintes da Lei
8.666/93, sem prejuízo das sanções previstas.
5.0 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1 – O Município de Santa Teresinha efetuará o pagamento do preço proposto pela empresa contratada, em moeda corrente, mediante ordem e/ou
deposito bancário, ou mediante autorização de débito em conta corrente, em até 15 (quinze) dias úteis, desde que não haja fato impeditivo provocado
pela empresa contratada.
5.2 - Antes de efetuar o pagamento será verificada a regularidade da contratada junto aos órgãos fazendários, mediante consulta “on line”, cujos
comprovantes serão anexado ao processo de pagamento.
5.3 – O pagamento somente será efetuado após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada a entrega dos materiais/produtos pelo
Setor competente;
5.4 – Ocorrendo erro na fatura (nota fiscal) ou circunstâncias que impeçam a liquidação das despesas, a empresa contratada será oficialmente
comunicada pelo setor competente do Município de Santa Teresinha, e, a partir daquela data, o pagamento ficará suspenso até que sejam
providenciadas as medidas saneadoras. O prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação a reapresentação da fatura;
5.5 – Caso a identificação de cobrança indevida ocorra após o pagamento da fatura, o fato será informado à empresa contratada para que seja
efetuada a devolução do valor correspondente no próximo documento de cobrança;
5.6 – Nenhum pagamento será efetuado à empresa contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta,
em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que o atraso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.
6.0 – DAS 0BRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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6.1 - A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços, obedecendo rigorosamente às especificações discriminadas no Termo de Referência.
6.2 - A CONTRATADA obriga-se, ainda, a:

a) Manter durante a execução do contrato todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação;
b) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do contrato a ser firmado.
c) Executar os serviços objeto do contrato conforme especificado e dentro do prazo de execução estipulado neste Termo de Referência;
d) Executar os serviços em conformidade com as especificações estabelecidas no instrumento convocatório, em quantidade e qualidade, nos
prazos e forma estabelecidos;
e) O prazo do início da execução dos serviços solicitados será de no máximo 48 (quarenta e oito) horas após a expedição da Ordem de Serviço;
f) Substituir, no prazo máximo de 06 (seis) horas os produtos:
f.1) que não estiverem em conformidade com as especificações;
f.2) em que forem detectados defeitos de fabricação ou de má qualidade;
g) Ressarcir os danos causados, direta ou indiretamente, ao Município de Santa Teresinha ou a terceiros, decorrentes de:
g.1) culpa ou dolo, durante a execução dos serviços;
g.2) defeito ou má qualidade dos produtos, verificada durante sua utilização, independentemente da ocorrência do recebimento definitivo.
h) aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões na prestação dos serviços objeto da presente licitação, de até 25%
(vinte e cinco) por cento do valor inicial atualizado do Contrato;
i) indicar nome e telefone para comunicação e notificação para atendimento das demandas, bem como esclarecimento de dúvidas de quaisquer
naturezas quanto aos serviços a serem executados;
j) Antes de apresentar sua proposta, o licitante deverá analisar o Termo de Referência de modo a não incorrer em omissões que jamais poderão
ser alegadas em função de eventuais pretensões de acréscimos de preços, alteração da data de entrega ou de qualidade dos serviços.
7.0 – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
7.1 - A CONTRATANTE obriga-se a:

a) Promover, por intermédio do servidor ou Comissão designado na forma do art. 67 da Lei n.º 8.666/93, o acompanhamento e a fiscalização da
execução do objeto do contrato, sob os aspectos quantitativo e qualitativo, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as
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ocorrências de quaisquer fatos que, a seu critério, exijam o reparo ou a substituição dos bens por parte da CONTRATADA. A existência de fiscalização
da CONTRATANTE de modo algum atenua ou exime a responsabilidade da CONTRATADA por qualquer vício ou defeito presente nos bens.
b) atestar as faturas, comprovando a entrega dos materiais solicitados.
c) efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com a forma e o prazo estabelecidos neste Termo de Referência.
8.0 – DO CUSTO DOS SERVIÇOS/PRODUTOS
8.1 – O valor máximo admitido pelo Município de Santa Teresinha será de R$ 59.520,00 (cinquenta e nove mil quinhentos e vinte reais) para o
LOTE UNICO referente a média de preços apurado mediante pesquisa de mercado, realizada junto a empresas que desenvolvem atividades
compatíveis com o objeto da presente contratação;
8.2 – A pesquisa de preços no mercado, base para a montagem dos preços dos produtos, foi feita tendo como base os produtos de referência deste
Termo de Referência. Portanto, os produtos ofertados deverão apresentar as mesmas características de qualidade, desempenho, rendimento,
eficiência, estrutura, funcionamento, e acabamento do produto de referência.
8.3 - Os valores dos produtos deverão ser fixos e cotados em moeda nacional, com aceitação de dois dígitos após a casa decimal.
8.4 – Nos preços apresentados deverão estar incluídas todas as despesas com materiais, mão-de-obra, ferramentas, equipamentos, locomoção de
equipamentos se necessário, seguros, taxas, tributos, incidências fiscais e contribuições de qualquer natureza ou espécie, encargos sociais, salários,
custos diretos e indiretos e quaisquer outros encargos, quando necessários à perfeita execução do objeto da contratação.
8.5 – O pagamento será realizado na forma estabelecida neste Termo de Referência.
9.0 – QUANTO A HABILITAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA
9.1 - Os documentos exigidos para habilitação, deverão ser apresentados em 1 (uma) via, conforme listagem abaixo:
9.2 - quanto à HABILITAÇÃO JURÍDICA:
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9.2.1 - Registro Comercial, no caso de empresa individual podendo ser substituído por certidão simplificada, expedida pela Junta Comercial da
sede da licitante. Ou;

9.2.2 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e no caso de
sociedades por ações, acompanhado dos documentos de eleição dos seus administradores e respectivas alterações, se houver, podendo ser
substituídos por certidão simplificada expedida pela Junta Comercial da sede da licitante. Ou;

9.2.3 - Comprovante de inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da diretoria em exercício, podendo ser
substituído por certidão expedida pela Registro Civil das Pessoas Jurídicas. Ou;
9.2.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa e sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para
funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
9.3 - quanto à REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

9.3.1 - prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
9.3.2 - prova de regularidade com a Fazenda Federal (Tributos e Dívida Ativa da União), inclusive quanto a Contribuições Previdenciárias e de
Terceiros (INSS);
9.3.3 - prova de regularidade com as Fazendas Estadual e Municipal, do domicílio ou sede do licitante;
9.3.4 - Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos
encargos sociais instituídos por lei, através de apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS/CRF;

9.3.5 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, comprovando a inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, nos termos
do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no 5.452, de 1º de maio de 1943.
9.4 - quanto à QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

9.4.1 - Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor judicial da sede do licitante, com data de emissão não superior a 90
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(noventa) dias anteriores à data da contratação.
9.5 - quanto ao CUMPRIMENTO AO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL:

9.5.1 - declaração de que não possui em seu quadro de pessoal empregado com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII
do art. 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei nº 9.854/99 e Decreto n.º 4.358/02).
10 – QUANTO A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DA EMPRESA CONTRATADA
10.1 - Comprovação, através da apresentação de atestado(s) fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, de que atua no ramo de
atividade do fornecimento dos produtos objeto desta licitação e de que cumpriu, ou vem cumprindo, integralmente e de modo satisfatório contrato
anteriormente mantido com o(s) emitente(s) do(s) atestado(s).
10.1.2 - O atestado deverá conter no mínimo, as seguintes informações: identificação da pessoa jurídica e do responsável pela emissão do atestado;
identificação do licitante e descrição clara dos serviços prestados.

11 - CONTRATO
11.1 – O fornecimento dos materiais objeto da presente contratação será formalizado mediante Termo de Contrato a ser assinado pelas partes,
devendo ser observadas as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93.

11.2 - O contrato decorrente da presente licitação a ser assinado com o licitante vencedor terá o seu prazo de vigência contado da data da assinatura
do instrumento contratual por 12 (doze) meses, ou até o término do prazo de garantia do produto ou material estipulado na proposta do licitante
vencedor.
11.3 - O Município de Santa Teresinha providenciará por sua conta, a publicação do extrato do contrato celebrado no prazo de até 20 (vinte) dias
da data de sua assinatura.

11.4 – A empresa contratada terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar do recebimento da convocação do Município de Santa Teresinha, para
assinatura do contrato, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal n.º 8.666/93.
54

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: IXFS2L1+AYRS2M015QOQJW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Santa Teresinha

Terça-feira
30 de Março de 2021
57 - Ano - Nº 1886

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Praça Apio Medrado s/n – Centro – Santa Teresinha – Bahia
CEP 44.590.000 – CNPJ: 13.693.650/0001-01
Fone: (75) 3639-2132 Fax (75) 3639-2141

A N E X O II
MODELO DE CREDENCIAL
(usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ)
CARTA DE CREDENCIAMENTO
Ao
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Santa Teresinha
Sr. Pregoeiro,

Pela presente, designamos o Sr.(a) _______________________________________, portador(a) da
Carteira de Identidade nº _____________________, expedida pelo(a) _______________, para nos
representar no processo licitatório relativo ao Pregão Presencial nº 008/2021, podendo o mesmo
formular lances verbais à proposta escrita apresentada, quando convocado, e, ainda, rubricar
documentos, renunciar o direito de recurso e apresentar impugnação a recursos, assinar atas,
recorrer de decisões administrativas, enfim, praticar todos os atos inerentes à referida licitação.
Atenciosamente,
Local e Data
(Identificação e assinatura do outorgante)
(Obs.: é necessário o reconhecimento da firma do outorgante).
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ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

(usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ)
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
Ao
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Santa Teresinha
Sr. Pregoeiro,

A ........................(Razão Social da empresa).................., CNPJ º.................., localizada
à................................ DECLARA, para fins de participação na licitação Pregão Presencial
nº......................, promovida pela Prefeitura Municipal de Santa Teresinha, e sob as penas da lei,
de que atende a todas as exigências de HABILITAÇÃO contidas no referido Edital.
Local de data,
(Identificação e assinatura do responsável pela empresa)
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES

A empresa ............., inscrita no CNPJ/MF nº .........., por intermédio de seu representante legal
o(a) Sr(a) .........., RG .......... e CPF ............, DECLARA, para fins de participação no procedimento
licitatório sob a modalidade de Pregão nº 008/2021 e do disposto no inciso V do art. 27 da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que
não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

________ de _______ de 2021

(assinatura do representante legal)
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ANEXO V
Contrato nº xxx 2021
CONTRATO Nº _______/2021 QUE ENTRE SI
CELEBRAM
O
MUNICÍPIO
DE
SANTA
TERESINHA
E____________,
PARA
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
PARA
FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE
MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A
ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SANTA
TERESINHA,
CONFORME
INFORMAÇÕES
CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
O MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA, pessoa jurídica de direito interno, inscrita no CNPJ sob
o nº ____________________________, com sede administrativa na Praça Apio Medrado s/n Centro
Santa Teresinha - Bahia, s/nº., Centro, Santa Teresinha – BA, CEP ____________, por seu Prefeito
Agnaldo Figueiredo de Andrade, inserir nacionalidade, estado civil e profissão], portador da
Cédula de Identidade nº ________________ [inserir número e órgão expedidor/unidade da
federação] e CPF (MF) nº ________________, doravante denominado CONTRATANTE, e a Empresa
________________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o
nº ________________, estabelecida [inserir endereço completo], representada pelo seu [inserir
cargo], Senhor(a) [inserir nome completo, nacionalidade, estado civil e profissão], portador da
Cédula de Identidade nº ________________ [inserir número e órgão expedidor/unidade da
federação] e CPF (MF) nº ________________, de acordo com a representação legal que lhe outorgada
por [procuração/contrato social/estatuto social], com base no Edital do Pregão Presencial nº.
008/2021 e todas as disposições da Lei nº 10.520/02 e, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93,
resolvem celebrar o presente contrato, instruído no Processo Administrativo nº 0101/2021,
mediante as cláusulas e condições que se seguem
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
1.1. O objeto do presente contrato é execução pela CONTRATADA, da Prestação de serviços
técnicos de implantação e cessão de uso temporário e manutenção dos Sistemas Integralizados:
Tributos e arrecadação integrado com sistema de Autoatendimento Tributário pela WEB, Nota
Fiscal Eletrônica de Serviços, Protocolo, Patrimônio, Almoxarifado, Frota e Controle social, para
atender as demandas das Diretorias de Administração e Tributos do Município de Santa
Teresinha.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
2. O valor total deste contrato é de R$ ____(___).
2.1 Nos preços cotados deverão estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os
materiais necessários ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas
necessárias à realização dos serviços, bem assim, deduzidos quaisquer descontos que
venham a ser concedidos.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: IXFS2L1+AYRS2M015QOQJW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Santa Teresinha

Terça-feira
30 de Março de 2021
61 - Ano - Nº 1886

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Praça Apio Medrado s/n – Centro – Santa Teresinha – Bahia
CEP 44.590.000 – CNPJ: 13.693.650/0001-01
Fone: (75) 3639-2132 Fax (75) 3639-2141

CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESPESA E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS
3. A despesa orçamentária decorrente da execução deste contrato correrá à conta das dotações
vigentes, especificadas no Contrato decorrente desta licitação, a saber:
Unidade Gestora: 020300
Projeto/Atividade: 2008
Elemento de Despesa: 33.90.40
Fonte de Recursos: 0100
3.1.Para os exercícios futuros as despesas decorrentes desta contratação correrão à conta dos
recursos orçamentários destinados ao atendimento de despesas de mesma natureza,
extraindo-se a respectiva Nota de Empenho.
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
5. O prazo de vigência deste contrato é de ..... (........) meses, contado da data da sua assinatura,
excluído o dia do começo e incluído o do vencimento.
a. O presente contrato poderá ser prorrogado, mediante apostilamento, a cada .... (.....) meses,
até o limite de 60 (sessenta) meses, caso sejam preenchidos os requisitos abaixo enumerados de
forma simultânea, e autorizado formalmente pela autoridade competente desde que haja:
b. Manutenção do interesse pela Administração na realização do serviço;
c. Manutenção da vantajosidade econômica do valor do contrato para a Administração;
d. Manutenção pela CONTRATADA das mesmas condições mínimas de habilitação exigidas
quando da licitação;
e. Concordância expressa da CONTRATADA pela prorrogação.
CLÁUSULA QUINTA – DOS ENCARGOS DAS PARTES
5. As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste contrato, respondendo
pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
5.1. A CONTRATADA, além das obrigações previstas no Edital e Termo de Referência (Anexo I)
que integram o presente Contrato, deve:
5.1.1 nomear preposto para, durante o período de vigência, representá-lo na execução do
contrato;
5.2.2 manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas na licitação,
devendo comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas
condições;
5.2.3 reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
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5.2.4 responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou aos seus bens, ou ainda
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;
5.2.5 respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da
CONTRATANTE;
5.3. obedecer às obrigações contidas no edital do Pregão Presencial nº 008/2021 e seus anexos.
5.4. São expressamente vedadas à CONTRATADA:
5.4.1.a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização da
CONTRATANTE;
5.4.2.a subcontratação do planejamento, coordenação e supervisão dos serviços.
5.4.3.Fica autorizada a subcontratação dos serviços previstos no Edital e Termo de Referência.
5.4.4.É permitida, ainda, nas mesmas condições acima, a subcontratação de atividades que não
foram supramencionadas, desde que submetidas à anuência da CONTRATANTE.
5.5. A CONTRATANTE além das obrigações previstas no Edital e Termo de Referência ao qual
este Contrato encontra-se vinculado, deve:
5.5.1. expedir a ordem de serviço;
5.6. prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a fiel
execução do contrato;
5.7.executar os serviços, objeto no dia previamente agendado, no horário de funcionamento da
unidade responsável pelo recebimento;
5.8. solicitar o reparo, a correção, a remoção ou a substituição do objeto do contrato em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções.
CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
6. Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo(a)
titular da(o):
6.1.Controladoria Municipal;
6.2.Secretaria da Fazenda;
6.3.por representante da CONTRATANTE, devidamente designado para esse fim, permitida a
assistência de terceiros.
6.4.A atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao titular do setor responsável
pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.
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6.5.O objeto desta licitação será recebido, conforme autoriza o art. 73 da Lei 8.666/1993.
I - em se tratando de obras e serviços:
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do
contratado;
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria
que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no artigo 69
desta Lei;
II - em se tratando de compras ou de locação de equipamentos:
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a
especificação;
b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente
aceitação.
6.6. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o serviço executado em desacordo com o
contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
7.Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que
haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.
7.1.O CONTRATADO ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE
8.
Os preços dos serviços objeto deste contrato, desde que observado o interregno mínimo
de 12 (doze) meses, contado da data limite para apresentação da proposta de preços pela licitante
ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de início dos efeitos financeiros do último
reajuste ocorrido, poderão ser reajustados utilizando-se a variação do INPC – Índice Nacional de
Preços ao Consumidor, mantido pela Fundação IBGE, acumulado em 12 (doze) meses, adotandose a seguinte fórmula: Fórmula de cálculo: Pr = P + (P x V)
8.1. Onde:
Pr = preço reajustado, ou preço novo;
P = preço atual (antes do reajuste);
V = variação percentual obtida na forma do item 1 desta cláusula, de modo que (P x V) significa
o acréscimo ou decréscimo de preço decorrente do reajuste.
8.1.1. Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da CONTRATADA.
8.1.2. Caso a CONTRATADA não solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem
pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito.
8.1.3. Também ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste se o pedido for formulado depois de
extinto o contrato.
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8.2.
O reajuste terá seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisição do direito
da CONTRATADA, nos termos do item 10 desta cláusula.
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO
9. A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.
9.1.No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a CONTRATANTE
poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos
causados, já calculados ou estimados.
9.2. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla
defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 5
(cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de a
CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO
10.O presente contrato fundamenta-se nas Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993 e vincula - se
ao Edital e anexos do PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2021 constante do Processo
Administrativo nº 0101/2021, bem como à proposta da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO
11.O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados da
apresentação da fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta
corrente indicados pelo contratado.
11.1.Os pagamentos que não ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei nº
8.666/93 serão efetuados em até 15 (quinze) dias úteis, contados da apresentação da fatura.
11.2.O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da
CONTRATADA.
11.3.Caso a CONTRATADA opte por efetuar o faturamento por meio de CNPJ (matriz ou filial)
distinto do constante do contrato, deverá comprovar a regularidade fiscal e trabalhista tanto do
estabelecimento contratado como do estabelecimento que efetivamente executar o objeto, por
ocasião dos pagamentos e quando das prorrogações contratuais.
11.4.A CONTRATADA deve apresentar nota fiscal/fatura relativa à execução de serviço para fins
de liquidação e pagamento, acompanhada, das seguintes comprovações:

a) Regularidade junto a Fazenda Federal, Municipal e Estadual;
b) Regularidade junto ao FGTS-CRF;
c) Regularidade Trabalhista.
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11.5 A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá
deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os valores
correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos
termos deste contrato.
11.6 No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de
alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal
de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.
11.O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos
moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em
atraso.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
FONTE
12. Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA estarão sujeitos, no que couber,
às retenções na fonte nos seguintes termos:
12.1.
do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido - CSLL, da contribuição para seguridade social - COFINS e da contribuição para
o PIS/PASEP, na forma da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme
determina o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27/12/1996 e alterações;
12.2.
da contribuição previdenciária ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrução Normativa RFB nº 971, de
13/11/2009, conforme determina a Lei nº 8.212, de 24/07/1991 e alterações;
14.3.
do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, na forma da Lei
Complementar nº 116, de 31/07/2003, c/c a legislação municipal em vigor.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES
13. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar
com a União e será descredenciada do Cadastro de Fornecedores Municipal e do cadastro de
fornecedores da CONTRATANTE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da rescisão
unilateral do contrato e da aplicação de multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da
contratação (ou saldo contratual), a CONTRATADA que:
13.1. apresentar documentação falsa;
13.2. fraudar a execução do contrato;
13.3. comportar-se de modo inidôneo;

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: IXFS2L1+AYRS2M015QOQJW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
30 de Março de 2021
66 - Ano - Nº 1886

Santa Teresinha

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Praça Apio Medrado s/n – Centro – Santa Teresinha – Bahia
CEP 44.590.000 – CNPJ: 13.693.650/0001-01
Fone: (75) 3639-2132 Fax (75) 3639-2141

13.4. cometer fraude fiscal; ou
13.5. fizer declaração falsa.
13.6. Para os fins do item 14.3, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos
92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.
13.7. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no art.
7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, falha na execução ou
inexecução parcial ou total do contrato, a CONTRATADA poderá ser apenada, isoladamente, ou
conjuntamente com multa de até 5% sobre o valor do contrato empenhado para o exercício, e
uma das seguintes penalidades:
13.7.1advertência;
13.7.2 suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração da Prefeitura Municipal de Santa Teresinha, por prazo não superior a dois anos;
13.7.3declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o
prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; ou
13.7.4. impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no Cadastro de
Fornecedores, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV
do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos.
13.8.

Configurar-se-á o retardamento da execução quando a CONTRATADA:

13.8.1deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 5 (cinco) dias
contados da data da ordem de serviço;
13.9.

O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA.

13.19. Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a
importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.
13.11. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à
CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.
13.12 O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas no contrato,
poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados
no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei nº 8.666/93.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: IXFS2L1+AYRS2M015QOQJW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Santa Teresinha

Terça-feira
30 de Março de 2021
67 - Ano - Nº 1886

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Praça Apio Medrado s/n – Centro – Santa Teresinha – Bahia
CEP 44.590.000 – CNPJ: 13.693.650/0001-01
Fone: (75) 3639-2132 Fax (75) 3639-2141

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO
14.As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, Foro da cidade de Santa
Teresinha, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 2 (duas)
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.
Santa Teresinha - BA, Data

MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA
Representante legal: [nome completo]
Prefeito Municipal

[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA]
Representante legal: [nome completo]
CI: [número e órgão emissor] e CPF: [número]
Instrumento de outorga de poderes: [procuração/contrato social/estatuto social]

TESTEMUNHAS:
NOME:
CPF:
NOME:
CPF:
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ANEXO VI
DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO

NOME:
CÉDULA DE IDENTIDADE Nº
ÓRGÃO EMISSOR:
CPF Nº
ENDEREÇO
COMPLETO
PESSOA JURÍDICA:

DA

xx, _____ de _________________ de ___.
______________________________________
Assinatura e Carimbo
OBS: Informar acima os dados do responsável pela assinatura do futuro contrato.
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ANEXO VII
DADOS BANCARIOS
FAVORECIDO (EMPRESA):
BANCO:
CONTA:
AGENCIA:

FAVORECIDO (EMPRESA):
BANCO:
CONTA:
AGENCIA:

______________________________________________
(Empresa e assinatura do responsável legal).
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ANEXO VIII

COMPROMISSO DE DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
HUMANOS E MATERIAIS

A Empresa
,
pessoa jurídica
de
direito privado,inscrita no CNPJ (MF) sob o nº
,
estabelecida
[inserir endereço completo], representada pelo seu [inserir cargo], Senhor (a)
[inserir nome completo, nacionalidade, estado civil e profissão], portador da
Cédula de Identidade nº
[inserir número e órgão expedidor/unidade da federação]
e CPF (MF) nº
, de acordo com a representação legal que lhe
foi outorgada por [procuração/contrato social/estatuto social], signatária do
presente Compromisso, declara que dispõe dos recursos humanos e materiais
necessários à prestação dos serviços deste Credenciamento e que os mesmos
estarão à disposição, no prazo de 30(trinta) dias a partir da assinatura do
Contrato, para início efetivo da prestação dos serviços.

[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA]
Representante legal: [nome
completo] CI: [número e
órgão emissor]
CPF: [número]
Instrumento de outorga de poderes: [procuração/contrato social/estatuto
social]
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ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

A Empresa
, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº
, estabelecida [inserir
endereço completo], representada pelo seu [inserir cargo], Senhor (a) [inserir nome
completo, nacionalidade, estado civil e profissão], portador da Cédula de Identidade nº
[inserir número e órgão expedidor/unidade da
federação] e CPF (MF) nº
, de acordo com a representação
legal que lhe outorgada por [procuração/contrato social/estatuto social], signatária
desta Declara, para os fins previstos, que esta proponente não incorre em qualquer
dos impedimentos previstos neste item, ou seja:

a) Não foi declarada inidônea por todo o Poder Público;
b) Não se encontra sob processo de falência ou concordata;
c) Não está impedida de transacionar com a Administração Pública ou com
qualquer das suas entidades de administração indireta;

d) Não foi apenada com rescisão de contrato quer por deficiência dos
serviços prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no
transcorrer dos últimos 5(cinco) anos;
e) Não possui débitos com os órgãos da administração direta ou indireta
do Município;
f) Não tem sócios e/ou diretores que ocupem cargo ou função de chefia,
assessoramento ou função de confiança no Sistema Único de
Saúde/Santa Teresinha, nos termos do artigo 26 da Lei nº. 8.080/90.
g) Não incorre em qualquer das vedações do art. 9º, da lei nº 8.666/93.
Por ser verdade, firmamos o presente, nos termos e só nas penas da lei.
social]
[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA]
Representante legal: [nome completo] CI:
[número e órgão emissor]
CPF: [número]
Instrumento de outorga de poderes: [procuração/contrato social/estatuto
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EDITAL DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021
DADOS DO EDITAL
I. PROCESSO ADMINISTRATIVO /DATA
Processo Administrativo nº 0102/2021 de 25 de março de 2021
II. MODALIDADE/NÚMERO DA LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021
III. TIPO DE LICITAÇÃO
Menor Preço
IV. CRITÉRIO DE JULGAMENTO E ADJUDICAÇÃO
Menor Preço Por Lote
V. ÓRGÃO SOLICITANTE/ SETOR FISCALIZADOR/CONTROLE SOCIAL
Secretaria Municipal de Administração
VI. OBJETO
Constitui objeto desta licitação a Contratação de empresa especializada em sistema on line de
Contabilidade e Transparência pública, atendendo as disposições da Lei Complementar nº
131/2009 (receita e Despesa) integrado, conforme as especificações técnicas contidas no Anexo
– Termo de Referencia do Edital de Licitação do Município de Santa Teresinha.
VII. LOCAL DA ENTREGA
Os serviços serão prestados através da Secretaria Municipal de Administração, indicado na
Autorização de Serviço, conforme consta especificado no Edital e Anexos.
VIII. FORMA DE FORNECIMENTO
Parcelada.
IX. LOCAL E DATA PARA O RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO E
INÍCIO DA ABERTURA DOS ENVELOPES.
DATA 13/04/2021
HORÁRIO: 15h00min
LOCAL: Sala do Setor de Licitações, Praça Apio Medrado s/n – Centro – CEP 44.590.000 Santa
Teresinha – Bahia.
X. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
A despesa decorrente desta Licitação será atendida com recursos do Município de Santa
Teresinha, na licitação para Registro de Preços não é necessário indicar a dotação orçamentária,
que somente será exigida para a formalização do contrato ou outro instrumento hábil, conforme
§ 2°. Decreto Municipal nº 1378/2020 de 07/01/2020
XI. PRAZO DE VIGÊNCIA
12 meses
XII. REGÊNCIA LEGAL
Lei Federal n.º 10.520, de 17/07/2002, e, subsidiariamente, da Lei n.º 8.666, de 21/06/1993,
Lei nº 6.729/79, reformada pela Lei nº 8.132/90, Lei Complementar n.º 123, 14/12/2006,
Decreto Municipal que regulamento o Registro de Preço nº 1.378/2020 de 07/01/2020 e
alterações pertinentes.
XIII. LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL
As informações e esclarecimentos do objeto desta licitação serão prestados pelo pregoeiro e sua
equipe de apoio, diariamente, das 08h30min às 12h00min e das 14h00min às 17h00min, no
Setor de Licitações, Praça Apio Medrado s/n – Centro – CEP 44.590.000 Santa Teresinha –
Bahia, pelo e-mail: santateresinhalicita@gmail.com ou pelo telfax (075) 3639-2132 / 3639-2141.
XIV. PREGOEIRO RESPONSÁVEL/ATO DE DESIGNAÇÃO: João Bastos da Silva Junior- Decreto
Nº.1491/2021 de 04 de janeiro de 2021
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TIPO: Menor Preço Global por lote
INTERESSADO: Secretaria de Municipal de Administração e Finanças
LOCAL DA REUNIÃO: Praça Apio Medrado s/n – Centro – Santa Teresinha – Bahia – CEP 44.590000 Santa Teresinha – Bahia.
I. DAS DISPOSIÇÕES INICIAIS
1.1. Se no dia supracitado não houver expediente, o recebimento e o início da abertura dos
envelopes referentes a esta Licitação realizar-se-ão no primeiro dia útil de funcionamento da
Prefeitura Municipal que se seguir.
1.2. No local indicado serão realizados os procedimentos pertinentes a esta Licitação, com
respeito a:

a) recebimento dos envelopes “Proposta” e “Documentação”;
b) abertura dos envelopes “Proposta” dos licitantes habilitados.
c) devolução dos envelopes “Proposta” aos licitantes desclassificados;
d) abertura dos envelopes “Documentação” e verificação das condições de habilitação.
1.3. As decisões da Comissão Permanente de Licitação serão comunicadas mediante publicação
no

Diário

Oficial

do

Município,

disponível

no

endereço

eletrônico

www.santateresinha.ba.io.org.br, pelo menos por 01 (um) dia, salvo com referência àquelas que
puderem ser comunicadas diretamente, mediante ofício, aos representantes legais das licitantes,
principalmente quanto a:
a) julgamento das propostas;
b) resultado de recurso porventura interposto;
c) habilitação ou inabilitação da licitante;
d) resultado de julgamento desta licitação.
1.4. A solicitação de esclarecimento a respeito de condições deste edital e de outros assuntos
relacionados à presente licitação deverá ser efetuada pelas empresas interessadas em participar
do certame até o 2º (segundo) dia útil que anteceder a data estabelecida no preâmbulo deste
instrumento convocatório para a reunião de recebimento e abertura dos envelopes “Proposta” e
“Documentação”.
1.5. O esclarecimento de dúvidas a respeito de condições deste Edital e de outros assuntos
relacionados a presente licitação serão divulgados mediante publicação na web, no endereço
www.santateresinha.ba.io.org.br, cabendo as licitantes o ônus de acessá-lo para a obtenção das
informações prestadas pela Equipe Técnica do Pregão.
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II. DO OBJETO
2.1. Contratação de empresa especializada em sistema on line de Contabilidade e Transparência
pública, atendendo as disposições da Lei Complementar nº 131/2009 (receita e Despesa)
integrado, conforme as especificações técnicas contidas no Anexo – Termo de Referencia do Edital
de Licitação do Município de Santa Teresinha.
III. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
3.1. Poderão participar da presente licitação empresas localizadas em qualquer Unidade da
Federação, cadastrada ou não na Prefeitura Municipal que detenham atividade pertinente e
compatível com o objeto deste Pregão e que atendam todas as condições exigidas neste Edital,
observados os necessários requisitos de habilitação jurídica, regularidade fiscal e qualificação
técnica.
3.1.1. A compatibilidade da atividade econômica do interessado em participar desta Licitação
será aferida através do objeto constante do ato constitutivo apresentado por oportunidade do
Credenciamento de seu representante para a Sessão Pública.
3.2. Não poderão concorrer neste pregão:

a) pessoas físicas;
b) pessoas inseridas nas vedações previstas no art. 9º da Lei nº. 8.666/93;
c) empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o Município de
Santa Teresinha, durante o prazo da sanção aplicada;

d) empresário declarado inidôneo para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua
reabilitação;

e) empresário impedido de licitar e contratar com a União, Estado da Bahia e/ou com o
Município de Santa Teresinha, durante o prazo da sanção aplicada;

f) sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
g) empresário cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste Pregão;
h) empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação
extrajudicial, falência, concordata, fusão, cisão, ou incorporação.
3.3. A omissão da empresa, no que se refere a qualquer irregularidade, ensejará as sanções e
penalidades legais aplicáveis.
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3.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento dos requisitos de habilitação e à proposta
sujeitará a licitante às sanções previstas neste Edital.
IV. DO CREDENCIAMENTO
4.1. A sessão pública do pregão terá início no dia, hora e local designados no campo VIII dos
Dados do Edital, devendo o representante da licitante efetuar o seu credenciamento,
comprovando que possui os necessários poderes para formulação de propostas, lances,
negociação e para a prática dos demais atos inerentes ao certame.
4.1.1. O proponente deverá se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por um
representante que, devidamente munido de documento que o credencie a participar deste
procedimento licitatório.
4.2. Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
a) Tratando-se de representante legal, deverá apresentar no credenciamento o estatuto ou
contrato social, ou outro instrumento de assentamento comercial da empresa, registrado na
Junta Comercial, e suas alterações. Fica dispensada a apresentação de todas as alterações
contratuais ou estatutárias da empresa, apenas no caso da última alteração se tratar de
consolidação dos instrumentos em vigor.
b) Tratando-se de procurador, além dos documentos da empresa constantes da alínea anterior,
o instrumento de procuração pública ou particular, do qual constem poderes específicos para
formular lances, negociar preços, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos
os demais atos pertinentes ao presente certame, podendo ser utilizado a Credencial conforme
modelo sugerido pelo Anexo IV do Edital.
c) Os documentos referidos nas alíneas a e b do subitem 4.2, poderão ser apresentados em
original, cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original, para que possa ser
autenticada.
4.3. A licitante que não apresentar o Documento de Credenciamento ficará impedida de
apresentar lances, não poderá manifestar-se durante a sessão, ficará impossibilitada de
responder pela empresa e interpor recurso em qualquer fase. Somente será aproveitada a
proposta escrita.
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4.4. O Documento de Credenciamento deverá ser apresentado fora dos envelopes A (Proposta) e
B (Documentação).
4.5. O representante legal que assinar quaisquer documentos a serem apresentados nesta
licitação, deverá comprovar através do contrato social ter poderes para representar a empresa,
ou ter havido delegação do representante legal.
4.6. O representante legal ou procurador deverá identificar-se exibindo documento oficial de
identificação que contenha foto.
4.7. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado.
4.8. Para assegurar o direito previsto nos artigos 42 e 45 da Lei Complementar nº 123/06, as
microempresas e as empresas de pequeno porte deverão comprovar o seu enquadramento como
Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, mediante apresentação de Declaração de
Enquadramento devidamente registrada na Junta Comercial do Estado em que se encontrar
situada a pessoa jurídica participante ou de Certidão expedida pela Junta Comercial, nos termos
da Instrução Normativa nº 103/2007, expedida pelo Departamento Nacional de Registro de
Comércio – DNRC, exigida somente para microempresa e empresa de pequeno porte que tenha
intenção de comprovar seu enquadramento em um dos dois regimes ou utilizar e se beneficiar
do tratamento diferenciado e favorecido na presente licitação, na forma do disposto na Lei
Complementar nº 123, de 14/12/2006.
4.9. A não apresentação ou incorreção dos documentos exigidos para o credenciamento, bem
assim o não comparecimento do licitante ou de seu representante legal à sessão, poderá
inviabilizar a participação do(s) licitante(s) no certame. Caso não tenha interesse em participar
da fase de lances, o proponente pode remeter os envelopes ao órgão ou entidade que promove a
licitação pela melhor forma que encontrar, inclusive pelo correio.
4.10. No caso de incorreção de documento de Credenciamento, o(s) portador(es) dos envelopes
não poderão rubricar documentos ou fazer qualquer observação em ata ou mesmo de se
manifestar ou interferir no desenvolvimento dos trabalhos, salvo para apontamento sobre
nulidade procedimental, que será devidamente aferida pelo pregoeiro. Visando ampliar as
disputas na fase de lances, no caso da documentação de credenciamento estiver, por lapso,
dentro de quaisquer dos envelopes (A ou B), o respectivo envelope será entregue ao representante
da licitante que estará autorizado a abri-lo e retirá-lo, lacrando-o em seguida, uma vez que citado
documento se encontra no recinto.
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V. DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO
5.1. O licitante deverá apresentar declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação,
podendo utilizar como modelo o estabelecido no Anexo V deste Edital (Declaração de Tratamento
Diferenciado e Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação). A referida
declaração deverá ser apresentada fora dos envelopes de Proposta de Preços e Documentos de
Habilitação.
5.2. A não apresentação da declaração prevista no item anterior implicará na eliminação imediata
do licitante.
5.3. As empresas beneficiadas pela Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006, que porventura
tiverem alguma restrição na regularidade fiscal, deverão registrar esta situação no campo próprio
da Declaração.
VI. DOS ENVELOPES
6.1. Os envelopes A e B contendo, respectivamente, a PROPOSTA DE PREÇOS e os
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO serão recebidos no endereço mencionado no preâmbulo deste
Edital em sessão pública de processamento do Pregão, após o credenciamento dos interessados
que se apresentarem para participar do certame.
6.2. A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação deverão ser entregue em envelope
preferencialmente opaco, lacrado, indevassável e rubricado pelo representante legal da empresa
ou por seu mandatário identificado, endereçado pregoeiro, com indicação dos elementos a seguir:

RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA EMPRESA LICITANTE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021
ENVELOPE “A”- PROPOSTA DE PREÇOS
E
RAZÃO SOCIAL E CNPJ DA EMPRESA LICITANTE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021
ENVELOPE “B”- DOCUMENTAÇÃO
VII. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS – ENVELOPE A
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7.1. Deve a proposta, preferencialmente, estar impressa por processo eletrônico em 01 (uma) via,
em papel timbrado da empresa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada,
assinada na última folha e preferencialmente rubricada nas demais.
7.1.1. A proposta de preço deverá conter os seguintes elementos:
a) nome, endereço, CNPJ e inscrição estadual;
b) número do Pregão;
c) preço unitário e total do Item, em moeda corrente nacional, em algarismo e/ou por extenso,
apurado à data de sua apresentação, sem inclusão de qualquer encargo financeiro ou previsão
inflacionária. Nos preços propostos deverão estar incluídos, além do lucro, todas as despesas e
custos, como por exemplo: transportes, tributos de qualquer natureza e todas as despesas,
diretas ou indiretas, relacionadas com o serviço do objeto da presente licitação.
d) Declaração de elaboração independente de proposta de preços;
7.1.2. A proposta deverá conter a especificação detalhada do objeto oferecido, de acordo com as
exigências constantes deste Edital e seus Anexos, a referência e demais características, bem
como treinamento, conversão, suporte Técnico e Manutenção.
7.1.3.o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas e
dos documentos e a sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado na ata
e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
7.2. A análise das propostas pelo pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas
neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:
a) cujo objeto não atenda às especificações fixadas no Edital e Anexos;
b) apresentarem propostas alternativas;
c) apresentarem preços excessivos ou manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles
que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que
os custos dos insumos são coerentes com o mercado.
7.3. A cotação apresentada e considerada para efeito de julgamento será de exclusiva e total
responsabilidade do licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer alteração.
7.3.1. Não poderá haver nenhum pleito de alteração de valores apresentados.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: IXFS2L1+AYRS2M015QOQJW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
30 de Março de 2021
80 - Ano - Nº 1886

Santa Teresinha

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Praça Apio Medrado s/n – Centro – Santa Teresinha – Bahia
CEP 44.590.000 – CNPJ: 13.693.650/0001-01
Fone: (75) 3639-2132 Fax (75) 3639-2141

7.4. Só será aceita cotação em moeda nacional, ou seja, em Real (R$), em algarismo arábico e,
de preferência, também por extenso, prevalecendo este último, em caso de divergência,
desprezando-se qualquer valor além dos centavos.
7.5. Será rejeitada a proposta que apresentar valores irrisórios ou de valor zero, incompatíveis
com os preços de mercado acrescidos dos respectivos encargos, exceto quando se referirem à
materiais e instalações de propriedade da licitante, para os quais ela renuncie à parcela ou à
totalidade da remuneração.
7.6. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, considerandose a condição de pagamento à vista, não devendo por isso, computar qualquer custo financeiro
para o período de processamento das faturas.
7.7. O prazo de validade comercial da Proposta de Preços é de no mínimo 60 (sessenta) dias
corridos, a contar da data da apresentação da proposta. Decorrido o prazo de validade das
propostas, sem convocação para contratação, ficam as licitantes liberadas dos compromissos
assumidos.
7.8. Não se considerará qualquer oferta de vantagem não prevista no edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem preço ou vantagem baseada nas ofertas
dos demais licitantes.
7.9. A responsabilidade quanto aos produtos ofertados é exclusivamente do licitante, que deverá
certificar-se se o mesmo atende as exigências do instrumento convocatório sob pena de, em caso
negativo, sofrer as sanções previstas na Lei Geral de Licitações e Contratos.
VIII. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS ESCRITAS E DA FASE DE LANCES
8.1. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS ESCRITAS
8.1.1.o pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará, motivadamente, aquelas
que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital. Somente as
licitantes com propostas classificadas participarão da fase de lances.
8.1.2.o pregoeiro selecionará a proposta de menor preço e as demais que tenham valores
sucessivos e superiores em até 10 % (dez por cento), em relação à de menor preço. Na
impossibilidade de obter pelo menos 03 (três) propostas nestas condições, serão selecionadas as
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melhores propostas subsequentes a de menor preço, quaisquer que sejam os preços oferecidos,
para participarem da sessão pública de lances verbais.
8.1.3. No caso de empate entre duas ou mais propostas,o pregoeiro selecionará todas as
propostas em condições de igualdade para a etapa competitiva de lances verbais.
8.1.4. Havendo apenas uma proposta e desde que atenda a todas as condições do edital e estando
o seu preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo pregoeiro
negociar, visando obter preço melhor.
8.1.5. Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas,o pregoeiro poderá suspender
a sessão do pregão e estabelecer uma ‘nova data’, com prazo não superior a 03 (três) dias úteis,
para o recebimento de novas propostas.
8.1.6. No julgamento das propostas e na fase de habilitação,o pregoeiro poderá sanar erros ou
falhas que não alterem a substância das propostas e dos documentos e a sua validade jurídica,
mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes
validade e eficácia para fins de classificação e habilitação.
8.2. DA ETAPA COMPETITIVA DE LANCES VERBAIS
8.2.1. Após a classificação das propostas escritas,o pregoeiro fará a divulgação, convocando os
proponentes para apresentarem lances verbais, a começar do autor da proposta selecionada de
maior preço e seguido dos demais, de forma sucessiva e distinta em ordem decrescente.
8.2.2. Somente serão admitidos lances verbais cujos valores se situem abaixo do menor valor
anteriormente registrado. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo
aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
8.2.3.o pregoeiro poderá estabelecer, na fase de lances, um degrau mínimo para ser ofertado
pelos licitantes, podendo ser retirado a qualquer tempo, para, desta forma, possibilitar a
manutenção das disputas e obtenção da proposta mais vantajosa.
8.2.4. Quando for constatado o oferecimento de lances com variação insignificante,o pregoeiro
poderá fixar valor mínimo, em reais, não superior a 0,01% do valor estimado da contratação, a
ser admitido como variação entre um lance e outro.
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8.2.5. Os lances apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de
exclusiva e total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo o direito de pleitear qualquer
alteração.
8.2.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção do último preço apresentado
pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.
8.2.7. Será assegurada, nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, a preferência de
Contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime
diferenciado e favorecido que comprovem sua condição na forma deste Edital.
8.2.8. Após a fase de lances, se a proposta mais bem classificada não tiver sido ofertada por
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa e houver proposta apresentada por
microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa igual ou até 5% (cinco por cento)
superior à melhor proposta, proceder-se-á da seguinte forma:
a) a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa mais bem classificada
poderá, no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de
preclusão, situação em que, atendidas as exigências habilitatórias, será adjudicado em seu
favor o objeto deste Pregão;
b) não sendo vencedora a microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa mais
bem classificada, na forma do subitem anterior,o pregoeiro, convocará as licitantes
remanescentes que porventura se enquadrem na situação descrita nesta Condição, na
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;
c) no caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas, empresas de
pequeno porte ou cooperativas que se encontrem no intervalo estabelecido nesta Condição,o
pregoeiro procederá ao sorteio, definindo e convocando a vencedora para o encaminhamento
da oferta final do desempate.
8.2.9. Encerrada a etapa de lances, concedido o benefício às microempresas, empresas de
pequeno porte e cooperativas, de que trata o artigo 44 da Lei Complementar n.º 123/2006,o
pregoeiro poderá formular contraposta diretamente à licitante que tenha apresentado o lance
mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o
valor estimado para a contratação, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas
neste Edital.
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8.2.10. Encerrada a etapa de lances e concluída a negociação, quando houver,o pregoeiro
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e o valor, decidindo
motivadamente a respeito.
8.2.11. Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a
documentação de habilitação do licitante que a tiver formulada, para confirmação das suas
condições habilitatórias, assegurado ao já cadastrado junto à Administração o direito de
apresentar a documentação atualizada e regularizada na própria sessão.
8.2.12. Se a oferta não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias,o
pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade procedendo à
habilitação do proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração
de uma proposta que atenda ao edital, sendo respectivo licitante declarado vencedor e a ele
adjudicado o objeto do certame.
8.2.13. A desistência dos lances já ofertados sujeitará o licitante às penalidades cabíveis.
8.2.14. A(s) proposta(s) de preço(s) vencedora(s), contendo as especificações detalhadas do (s)
objeto(s) ofertado(s) e ilustrados por demonstrativos apresentados na forma do item 7.1.2. e
subitens deste Edital, deverá(ão) ser formulada(s) e apresentada(s) na proposta comercial, com
preços atualizados em conformidade com os lances eventualmente ofertados e/ou negociação
direta realizada, no prazo de 01 (um) dia útil, após encerramento da sessão.
IX. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO - ENVELOPE B
9.1. As licitantes deverão incluir no Envelope B a seguinte documentação adiante especificada,
que poderá ser apresentada em original, cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do
original para ser autenticada pelo pregoeiro e/ou sua equipe de apoio. Será exigido da licitante
melhor classificada, os seguintes documentos de habilitação:
9.1.1. A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação de:
a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, juntamente com todas as eventuais
alterações, ou se for o caso a alteração social consolidada devidamente registrado, em se tratando
de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de
eleição de seus administradores;
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c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado das alterações, se
houver, devidamente registrados ou a consolidação respectiva e de prova de diretoria em
exercício;
d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão
competente, quando a atividade assim o exigir.
e) ato de registro ou autorização/alvará para funcionamento expedido pelo órgão competente;
9.1.2. A Regularidade Fiscal e Trabalhista será comprovada mediante a apresentação dos
seguintes Documentos:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual ou Municipal, se houver, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;
c) prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede
do licitante;
d) prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS), mediante a apresentação da
Certidão Negativa de Débitos/CND e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS),
mediante a apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS/CRF.
e) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos
Trabalhistas (CNDT).
9.1.3. A Qualificação Econômica Financeira será comprovada mediante a apresentação dos
seguintes documentos:
a) balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, podendo
ser atualizado por índices oficiais, quando encerrados há mais de 03 (três) meses da data da
apresentação da proposta, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios;
b) certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa
jurídica, ou de execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, com data de
expedição ou revalidação dos últimos 30 (trinta) dias anteriores à data da realização da licitação,
caso o documento não consigne prazo de validade.
9.1.3.1. Serão considerados aceitos como na forma da lei o balanço patrimonial e demonstrações
contábeis assim apresentados:
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a) sociedades regidas pela Lei n.º 6.404/76 (sociedade anônima):
1 - publicados em Diário Oficial; ou
2 - publicados em jornal de grande circulação; ou
3 - por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.
b) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):
1 - por fotocópia do Livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento,
devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante ou em outro órgão
equivalente; ou
2 - por fotocópia do Balanço e das Demonstrações Contábeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.
c) sociedade criada no exercício em curso:
1 - fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta Comercial
da sede ou domicílio do licitante.
9.1.3.2. As empresas obrigadas por Lei a apresentarem ECD – Escrituração Contábil Digital, para
satisfação da exigência do item 9.1.3. do Edital do Pregão presencial em epígrafe, deverão juntar
o respectivo comprovante de transmissão ao SPED (Serviço Público de Escrituração Digital) e o
conjunto completo de documentos transmitidos à Secretaria da Receita Federal e a Junta
Comercial, através de Sistema de Escrituração Digital, a saber:
a) “Recibo de Entrega de Livro Digital”, documento que dispõe de identificação do arquivo
(balanço e demonstrações) apresentados a Receita, sendo que o mesmo pode ser confirmado no
site da Receita Federal sobre o número de autenticação/identificação;
b) Termo de abertura e encerramento do Livro (arquivo digital) apresentado;
c) Balanço Patrimonial; e
d) Requerimento de Autenticação de Livro Digital (documento que confirma a solicitação da
empresa junto a Junta Comercial do Estado que o mesmo seja autenticado).
9.1.3.3. O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar assinados por
contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade.
9.1.3.4. A boa situação financeira será avaliada pelos Índices Solvência Geral (SG) e Liquidez
Corrente (LC), que deverão apresentar o valor mínimo igual a 1 (um), resultantes da aplicação
das seguintes fórmulas:
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SG = _________________ATIVO TOTAL __________________
PASSIVO CIRCULANTE + EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
LC = ATIVO CIRCULANTE
PASSIVO CIRCULANTE
9.1.3.5. As fórmulas deverão estar devidamente aplicadas em memorial de cálculos juntado ao
balanço.
9.1.3.6. Caso o memorial não seja apresentado, a Comissão reserva-se o direito de efetuar os
cálculos.
9.1.3.7. Se necessária a atualização do balanço e do capital social, deverá ser apresentado,
juntamente com os documentos em apreço, o memorial de cálculo correspondente.
9.1.3.8. Os interessados que, por suas características próprias, estiverem legalmente
desobrigadas da apresentação de balanço para efeitos fiscais deverão firmar declaração nesse
sentido e apresentar a documentação contábil que lhe for pertinente na forma da lei, devidamente
assinada por contador responsável.
9.1.3.9. A Microempresa deverá apresentar obrigatoriamente Balanço Patrimonial solicitado na
forma prevista neste Edital, não se aceitando declarações emitidas por Contadores em
substituição.
9.1.4. A Qualificação Técnica será comprovada através da apresentação dos seguintes
documentos:
a) Apresentação de atestado de capacidade técnica fornecidos por pessoas jurídicas de direito
público ou privado, que comprovem ter a licitante, aptidão para o desempenho de atividade
pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente
licitação.
9.2 Declaração, mediante documento firmado pelo representante legal da Proponente, sob as
penas da lei, de que não possui em seu quadro de funcionários, empregados menores de
dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de dezesseis anos em
qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de quatorze anos (cumprimento do
disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal), sob pena de inabilitação.
9.3 Declaração do Licitante de que Tomou Conhecimento de todas as Informações e das
Condições para o cumprimento das Obrigações Objeto da Licitação
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9.4. Os documentos pertinentes e exigidos neste Edital, dentro do Envelope B, deverão, de
preferência, ser entregues numerados sequencialmente e na ordem indicada neste edital, a fim
de permitir maior rapidez durante a conferência e exame correspondentes.
9.5. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar
em nome do licitante, e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo. Em se
tratando de filial, os documentos de habilitação jurídica e regularidade fiscal deverão estar em
nome da filial, exceto aqueles que, pela própria natureza, são emitidos somente em nome da
matriz, mantendo esta a responsabilidade pela entrega dos documentos mencionados.
9.5.1. No caso de participação de empresa estrangeira, todos os documentos de habilitação
emitidos em língua estrangeira deverão ser entregues acompanhados da tradução para língua
portuguesa, efetuada por Tradutor Juramentado e também devidamente consularizados ou
registrados no Cartório de Títulos e Documentos. Documentos de procedência estrangeira, mas
emitidos em língua portuguesa, também deverão ser apresentados devidamente consularizados
ou registrados no Cartório de Títulos e Documentos.
9.5.2. Neste caso, o licitante deverá fazer prova de ter procurador residente e domiciliado no País,
com poderes para receber citação, intimação e responder administrativa e judicialmente por seus
atos, juntando os instrumentos de mandato com os documentos de habilitação.
9.6. Os atestados de capacidade/responsabilidade técnica poderão ser apresentados em nome e
com CNPJ da matriz e/ou da(s) filial(ais) do licitante.
9.7. Todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar datados dos últimos 180
(cento e oitenta) dias da data de abertura do Envelope B, quando não tiver prazo estabelecido
pelo órgão/empresa competente expedidor(a).
9.8. Não se enquadram no prazo de que trata este subitem os documentos que, pela própria
natureza, não apresentam prazo de validade, que é o caso dos atestados de capacidade/
responsabilidade técnica.
9.9. Os documentos exigidos nesta licitação poderão ser apresentados no original, por qualquer
processo de cópia autenticada por Cartório competente ou por membro do pregoeiro, ou
publicação em órgão da imprensa oficial.
9.10. Serão aceitas somente cópias legíveis.
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9.10.1. Não serão aceitos documentos cujas datas estejam rasuradas.
9.10.2.o pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que
julgar necessário.
9.11. Em se tratando de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, havendo
alguma restrição na comprovação fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo
termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame,
prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da
documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas
ou positivas com efeito de certidão negativa.
9.11.1. A não regularização da documentação implicará decadência do direito à adjudicação, sem
prejuízo das sanções previstas no art. 7º da Lei 10.520/2002, sendo facultado à Administração
convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, ou revogar a licitação.
X. DOS RECURSOS
10.1. Declarado o vencedor, em sessão pública, qualquer licitante poderá manifestar,
motivadamente, a intenção de recorrer da decisão do pregoeiro, através do registro da síntese
das suas razões em ata, sendo que a falta de manifestação imediata e motivada implicará a
decadência do direito de recurso e, consequentemente, será realizada a adjudicação do objeto da
licitação ao licitante vencedor pelo pregoeiro.
10.2. Manifestada a intenção de recorrer, será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a
apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para
apresentarem contrarrazões, se quiserem, em igual prazo, cuja contagem terá início no primeiro
dia útil subsequente ao do término do prazo do recorrente.
10.3. O exame, a instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade superior do órgão ou
entidade promotora da licitação, será realizado pelo pregoeiro no prazo de até 03 (três) dias úteis.
10.4. A autoridade superior do órgão promotor do pregão terá o prazo de até 03 (três) dias úteis
para decidir o recurso.
10.5. O recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo.
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10.6. O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
10.7. Decidido o recurso e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade
competente homologará a adjudicação para determinar a contratação.
XI. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
11.1. Não havendo a manifestação de recurso, constando o atendimento das exigências fixadas
no edital, o licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
11.1.1. Após a adjudicação do objeto da licitação à proponente vencedora, o Processo será
encaminhado pelo pregoeiro para posterior homologação do resultado pela autoridade superior.
11.2. Ocorrendo à manifestação da interposição de recurso, após o julgamento, a autoridade
superior adjudicará o objeto licitado à proponente vencedora, homologando em seguida o
procedimento licitatório.
11.3. O objeto deste Pregão será adjudicado, globalmente, à licitante vencedora, depois de
decididos os recursos, quando houver, sujeito o certame à homologação da autoridade
competente.
11.4. A adjudicação do objeto e a homologação do resultado desta licitação não implicarão direito
à contratação.
XII. DA CONTRATAÇÃO
12.1. O adjudicatário será convocado a assinar o termo de contrato, ou instrumento equivalente,
se for o caso, no prazo de até 03 (três) dias corridos contados da convocação, sob pena de decair
do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei federal nº 8.666/93,
podendo solicitar sua prorrogação uma vez durante o seu transcurso, por igual período, por
motivo justo e aceito pela Administração.
12.1.1. Quando o proponente vencedor não apresentar situação regular, no ato da assinatura do
contrato, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação para a celebração
do contrato, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis.
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12.2. É facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não
aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condições estabelecidos, convocar os
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas
condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto aos preços atualizados de
conformidade com o ato convocatório, ou revogar a licitação independentemente da cominação
prevista no art. 81 Lei federal nº 8.666/93. (art. 64, § 2º da Lei federal nº 8.666/93).
12.3. Às microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime diferenciado e
favorecido da Lei Complementar nº 123/06, que se sagrem vencedoras do certame e que contem
com alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05
(cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for
declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração
Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e
emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
12.3.1. A não regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito
à contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei federal nº 8.666/93 e no art. 7º da Lei
federal nº 10.520/02, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, assegurando-se às microempresas e empresas de pequeno porte em
situação de empate o exercício do direito de preferência.
12.3.2. Na hipótese da não contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, o objeto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
12.4. Nenhum contrato será celebrado sem a efetiva disponibilidade de recursos orçamentários
para pagamento dos encargos, dele decorrentes, no exercício financeiro em curso.
12.5. Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter todas as
condições de habilitação.
12.6. A assinatura do contrato deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou
mandatário com poderes expressos.
12.7. O contrato a ser firmado obedecerá à Minuta constante no Anexo III deste Edital.
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12.8. O Município publicará no seu Diário Oficial, o extrato dos contratos celebrados, no prazo
de até vinte dias da data de sua assinatura, com indicação da modalidade de licitação de seu
número de referência.
XIII. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
13.1. Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de
pagamento na formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente
que assim o fizer.
13.2. A despesa orçamentária decorrente da execução deste contrato correrá à conta das
dotações vigentes, especificadas no Contrato decorrente desta licitação, a saber:
Unidade Gestora: 020301
Projeto/Atividade: 2008
Elemento de Despesa: 33.90.40
Fonte de Recursos: 0100
13.3. Em consonância com o art. 5º combinado com a alínea “a” do inc. XIV do art. 40 da Lei
federal nº 8.666/93, os pagamentos devidos à contratada serão efetuados através de ordem
bancária ou crédito em conta corrente, até o 30º (trigésimo) dia do mês subsequente ao da
prestação do serviço que tiver o recebimento atestado definitivamente na forma da Lei, do Edital
e do Contrato.
13.4. As situações indicadas na legislação específica sujeitar-se-ão à emissão de nota fiscal
eletrônica.
13.5. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua
regularização por parte da CONTRATADA.
XIV. DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS
14.1. A contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, na forma do art. 65, § 1º da Lei federal nº 8.666/93.
14.2. As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os
contratantes.
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14.3. Os preços são fixos e irreajustáveis durante o transcurso do prazo de 12 meses da data de
apresentação da proposta, após o que a concessão de reajustamento será feita mediante a
aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPC-A)/IBGE, em atendimento as
determinações da Lei 9.069 de 29/06/95 e Lei 10.192 de 14/02/01.
14.4. A revisão de preços dependerá de requerimento do interessado quando visar recompor o
preço que se tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio
econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria administração quando
colimar recompor o preço que se tornou excessivo.
14.5. Para a efetiva aplicação do reajuste, previsto no item acima, a licitante vencedora deverá
apresentar sua solicitação por escrito, na Secretaria Municipal da Fazenda, contendo os
demonstrativos e seus comprovantes, para análise e negociação a Prefeitura Municipal.
14.6. A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora,
será calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, de
acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore.
14.7. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio
contrato, quando

for o caso, as atualizações, compensações ou apenações financeiras

decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações
orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não caracterizam alteração
do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando a

celebração de

aditamento.
14.8. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha
concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado que os encargos moratórios devidos
pelo Contratante, entre a data acima referida e a correspondente ao efetivo pagamento da nota
fiscal/fatura, a serem incluídos na fatura do mês seguinte ao da ocorrência, são calculados por
meio da aplicação da seguinte fórmula: EM = I x N x VP, onde:
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:
I=

i
365

I=

6/100
365

I = 0,00016438
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Onde i = taxa percentual anual no valor de 6%.
XV. DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO E RECEBIMENTO DO OBJETO
15.1. Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do contrato, ficando
esclarecido que a ação ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante não eximirá
à Contratada de total responsabilidade na execução do contrato.
15.2. O recebimento do objeto se dará segundo o disposto no art. 73 da Lei federal nº 8.666/93,
sendo certo que, esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório sem qualquer
manifestação do órgão ou entidade contratante, considerar-se-á definitivamente aceito pela
Administração o objeto contratual, para todos os efeitos, salvo justificativa escrita fundamentada.
15.3. O recebimento definitivo de obras, compras ou serviços, cujo valor do objeto seja superior
ao limite estabelecido para a modalidade de convite, deverá ser confiado a uma comissão de, no
mínimo, 03 (três) membros.
15.4. Os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execução do objeto do contrato correm por conta do contratado.
15.5. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, obra, serviço ou fornecimento executado
em desacordo com o contrato.
XVI. DAS SANÇÕES
16.1. A empresa vencedora do certame responderá administrativamente pela qualidade e
eficiência da execução integral do contrato.
16.2. A verificação, durante a realização do contrato, de quaisquer falhas que importem em
prejuízo à Administração ou terceiros, serão consideradas como inexecução parcial do contrato.
16.3. Será a empresa responsabilizada administrativamente por falhas ou erros na execução do
contrato que vierem a acarretar prejuízos ao Município, sem exclusão da responsabilidade
criminal e civil por danos morais ou físicos a terceiros, nos termos da Lei.
16.4. Com fundamento nos artigos 86, 87 e 88 da Lei nº 8.666/93, a Contratada ficará sujeita,
no caso de atraso injustificado, assim considerado pela Administração, inexecução parcial ou

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: IXFS2L1+AYRS2M015QOQJW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
30 de Março de 2021
94 - Ano - Nº 1886

Santa Teresinha

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Praça Apio Medrado s/n – Centro – Santa Teresinha – Bahia
CEP 44.590.000 – CNPJ: 13.693.650/0001-01
Fone: (75) 3639-2132 Fax (75) 3639-2141

inexecução total da obrigação, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal, assegurada a
prévia e ampla defesa, às seguintes penalidades:
I - advertência;
II - multa sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da
comunicação oficial, cujos percentuais estão definidos neste instrumento convocatório;
III - suspensão temporária do direito de participar de licitação e impedimento de contratar com
a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
IV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a licitante
ressarcir o Município pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada
com base no subitem anterior.
16.5. As sanções de multa podem ser aplicadas à Contratada juntamente com a de advertência,
suspensão temporária do direito de participar de licitação com a Administração e impedimento
de licitar e contratar com a Administração e poderão ser descontadas do pagamento a ser
efetuado.
16.6. Nos casos de inadimplemento ou inexecução total do contrato, por culpa exclusiva da
Contratada, cabe a aplicação da penalidade de suspensão temporária do direito de contratar com
a Administração, além de multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, independente de
rescisão unilateral e demais sanções previstas em lei.
16.7. A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato,
sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da
infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
I - 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação,
inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se
a efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento ou serviço não realizado;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento ou serviço não realizado,
por cada dia subsequente ao trigésimo.
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16.8. A aplicação de multa não impede que a Administração rescinda unilateralmente o contrato
e aplique as demais sanções previstas na lei.
16.9. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia do
contratado faltoso, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da garantia prestada – quando
exigida, além da perda desta, a contratada responderá pela sua diferença, que será descontada
dos pagamentos eventualmente devidos pela administração ou, ainda, se for o caso, cobrada
judicialmente. Acaso não tenha sido exigida garantia, à Administração se reserva o direito de
descontar diretamente do pagamento devido à contratada o valor de qualquer multa porventura
imposta.
16.10. A sanção de multa não tem caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a
contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
16.11. O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa
ou cometer fraude fiscal, garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido
de licitar e contratar com a Administração, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem
os motivos determinantes da punição ou até cinco anos, ou até que seja promovida a reabilitação
perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, sem prejuízo das multas previstas no
edital e no contrato e das demais cominações legais.
XVII. DA RESCISÃO
17.1. A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências
contratuais e as previstas na Lei federal nº 8.666/93.
17.2. A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrito do contratante nos casos
enumerados nos incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei federal nº 8.666/93.
17.3. Quando a rescisão ocorrer com base nos incisos XII a XVIII do art. 78 da Lei federal nº
8.666/93, sem que haja culpa da contratada, serão esta ressarcido dos prejuízos regularmente
comprovados que houver sofrido, na forma do § 2º do art. 78 do mesmo diploma.
XVIII. DA REVOGAÇÃO OU ANULAÇÃO
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18.1. A autoridade competente para determinar a contratação poderá revogar a licitação em face
de razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado,
pertinente e sufi ciente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade de ofício ou
por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado, nos termos do art. 49
da Lei federal nº 8.666/93.
18.2. A anulação do procedimento licitatório induz à do contrato.
18.3. As licitantes não terão direito à indenização em decorrência da anulação ou revogação do
procedimento licitatório, ressalvado o direito do contratado de boa-fé de ser ressarcido pelos
encargos que tiver suportado no cumprimento do contrato.
XIX. DOS ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL
19.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão pública do
pregão, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do Pregão, o que não poderá ser feito através de fax ou e-mail.
19.2. As impugnações ao Edital deverão ser protocoladas no Sala do Setor de Licitações, Rua
Lídio Pena, s/nº, Centro, Prédio Anexo da Prefeitura Municipal de Santa Teresinha, Bahia, CEP
44.575-000.

É admitida a Impugnação, por meio eletrônico, dede que encaminhada,

exclusivamente, para o endereço eletrônico santateresinhalicita@gmail.com
19.2.o pregoeiro, se for o caso, auxiliada pelo setor responsável pela elaboração do Termo de
Referência, decidirá sobre a impugnação no prazo de 02 (dois) dias úteis.
19.3. Acolhida a impugnação contra este Edital, será designada nova data para a realização do
certame, exceto quando, a alteração não afetar a formulação das propostas.
19.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este procedimento licitatório devem ser
enviadoso pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data fixada para abertura da sessão
pública, exclusivamente para o endereço eletrônico santateresinhalicita@gmail.com
19.5. As respostas às impugnações e aos esclarecimentos solicitados serão disponibilizadas no
Diário Oficial do Município, no endereço eletrônico www.santateresinha.ba.io.org.br, para
conhecimento das licitantes interessadas e da sociedade em geral, cabendo aos interessados em
participar do certame acessá-lo para a obtenção das informações prestadas.
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XX. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
20.1. O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, as disposições da Lei nº. 10.520/02;
Lei nº 8.666/93; Lei Federal nº 9.503/97; Lei Complementar nº 123/06; Decreto Federal nº
7.507/2011, Decreto Municipal nº 178, de 18/08/2009 e demais legislações regentes da matéria.
20.2. Este certame será dirigido pelo pregoeiro e pela Equipe de Apoio, acompanhado pela
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento e demais agentes da Administração
Pública que se fizerem presentes.
20.3. Os prazos fixados neste Edital poderão ser prorrogados por motivo de força maior
compreendendo: greves, perturbações industriais, avalanches, enchentes e quaisquer outros
acontecimentos semelhantes e equivalentes a estes que fujam ao controle de qualquer das partes
interessadas, as quais não consigam impedir sua ocorrência. O motivo de força maior pode ainda
ser caracterizado por legislação, regulamentação ou atos governamentais.
20.4. Caso os prazos definidos neste Edital não estejam expressamente indicados na proposta,
estes serão considerados como aceitos para efeito de julgamento deste Pregão.
20.5. Este Pregão poderá ter a data de abertura da sessão pública transferida, por conveniência
exclusiva da Administração.
20.6. A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderáo
pregoeiro, se necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação,
reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração
não afetar a formulação das propostas.
20.7. É facultado pregoeiro ou a autoridade superior em qualquer fase da licitação, a promoção
de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório,
inclusive a juntada posterior de documentos, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, cujo
conteúdo retrate situação fática ou jurídica já existente na data da apresentação da proposta,
sendo que os erros materiais irrelevantes serão objeto de saneamento, mediante ato motivado do
pregoeiro.
20.8.o pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, devendo promover
o registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos trabalhos.

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: IXFS2L1+AYRS2M015QOQJW

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Terça-feira
30 de Março de 2021
98 - Ano - Nº 1886

Santa Teresinha

ESTADO DA BAHIA
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Praça Apio Medrado s/n – Centro – Santa Teresinha – Bahia
CEP 44.590.000 – CNPJ: 13.693.650/0001-01
Fone: (75) 3639-2132 Fax (75) 3639-2141

20.9.o pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais
constantes da documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento
ou contrariem a legislação pertinente.
20.10. Caso algum órgão expedidor de documento exigido nesta licitação se encontre de greve,
se a licitante não possuir documento com prazo de validade vigente, e comprovar que a vigência
se expirou após deflagrada a greve, deverá apresentar o documento vencido, juntamente com a
comprovação de que órgão expedidor encontra-se em paralisação através de matéria e/ou
reportagem ou revistas e/ou declaração do próprio órgão expedidor.
20.11. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos
requeridos neste Edital e seus anexos.
20.12. Será advertido verbalmente o licitante cuja conduta vise perturbar o bom andamento da
sessão, podendo a autoridade competente determinar a sua retirada do recinto, caso persista na
conduta faltosa.
XXI. DOS ANEXOS
21.1. São partes integrantes deste Edital os seguintes Anexos:
Anexo I - Termo de Referência
Anexo II - Declaração de elaboração independente de proposta
Anexo III - Modelo de Proposta de Preços
Anexo IV - Minuta de Contrato
Anexo V - Modelo de Credencial
Anexo VI - Modelo de Declaração de Tratamento Diferenciado e Pleno Conhecimento e
Atendimento às Exigências de Habilitação
Anexo VII – Declaração de Inexistência de Menor no Quadro da Empresa
Anexo VIII – Declaração do Licitante de que Tomou Conhecimento de todas as Informações e das
Condições para o cumprimento das Obrigações Objeto da Licitação
XXIII. DO FORO
23.1. Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, fica eleito o Foro da Cidade
de Santa Teresinha, Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que
seja.
23.2. Os casos omissos serão dirimidos pelo pregoeiro, com observância da legislação em vigor,
em especial as Leis Federais nº 8.666/93, nº 10.520/2002.
Santa Teresinha, 25 de março de 2021

Pregoeiro
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PREGÃO PRESENCIAL – 009/2021
ANEXO I
MODELO DE APRESENTAÇÃO DE PROPOSTA COMERCIAL
À
Prefeitura Municipal de Santa Teresinha
Prezados Senhores,
Atendendo à convocação feita pelo Edital de Pregão Presencial nº. 009/2021, estamos
apresentando proposta para Contratação de empresa especializada em sistema on line de
Contabilidade e Transparência pública, atendendo as disposições da Lei Complementar nº
131/2009 (receita e Despesa) integrado, conforme as especificações técnicas contidas no Anexo
– Termo de Referencia do Edital de Licitação do Município de Santa Teresinha. Conforme
especificações e quantitativos constantes do Anexo I, do Edital de licitação e mediante condições
estabelecidas na Lei Federal nº. 10.520/02 e subsidiariamente Lei Federal nº. 8.666/93.
declarando expressamente, que:
- recebemos todas as informações e documentos necessários à elaboração da proposta;
- acompanha esta Proposta a Planilha de Preços contendo a descrição, quantidade, valor unitário
e global do(s) item (ns), bem como total geral por extenso, assim a indicação das marcas dos
produtos, conforme o caso;
- concordamos, sem qualquer restrição, com as condições de execução indicadas no Edital e seus
Anexos, comprometendo-nos a proceder a venda dos bens objeto desta licitação;
- nos preços propostos estão inclusas todas as parcelas relativas aos custos de fornecimento dos
produtos, frete, seguro, embalagem, taxas, impostos e demais encargos incidentes, constituindose, portanto, na única remuneração devida pelo contratante para execução completa do contrato;
- o portador desta carta Sr. ___________________________, R.G. ______________, está devidamente
habilitado a prestar todas as informações e esclarecimentos requeridos sobre nossa proposta e
autorizado a assumir, em nome desta empresa, os compromissos e obrigações relacionados com
esta licitação;
- a proposta terá prazo de validade de ___ (_________) dias corridos, a contar da data da sua
entrega;
- observaremos o prazo de entrega conforme edital, a contar da data de recebimento do pedido
de fornecimento.
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Nº Quan Unidade
t.
1

12

2

12

Descrição

Valor
Mensa
l

Mês(es) SISTEMA
INTEGRADO
DE
PLANEJAMENTO
ORÇAMENTÁRIO,
CONTABILIDADE
PÚBLICA,
FINANÇAS, ADMINISTATIVO E INTERNET BANK
Mês(es) SISTEMA
INTEGRADO
DE
TRANSPARENCIA
PUBLICA (LEI 131/2009) – RECEITA E DESPESA)
TOTAL

Local e data

_____________________________________________________
(Nome, cargo e assinatura do representante legal ou procurador)
(Número de identidade do declarante)
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TERMO DE REFÊRENCIA
Objeto: Contratação de empresa especializada Sistema Online de Contabilidade Pública e
transparência Pública atendendo as disposições da Lei Complementar nº 131/2009. (receita e
Despesa) integrado, conforme as especificações técnicas contidas no Anexo - Termo de referência
do edital de licitação.
Sistema online de Contabilidade Pública e Transparência Pública atendendo as
disposições da Lei Complementar nº 131/2009 (Receita e Despesa).
Item Descrição
O Sistema deve ter seu plano de contas baseado no PCASP - Plano de Contas
1
Aplicado ao Setor Público, como também os seus procedimentos contábeis;
Permitir a divulgação em tempo real, através do portal, disponibilizando as mesmas
informações contidas no item “a”, as informações relativas à lista de Credores,
classificadas por Unidade Gestora e Fonte de Recurso, separadas inclusive em
2
listas de Pequenos, Grandes Credores e Cessão de Mão de Obras, exibindo as
seguintes informações: Processo, Número da Fila, Procedimento, Credor, Valor,
Documento, Datas de Vencimento, Pagamento e Situação;
Conter campo para inclusão/alteração de cadastro de fornecedores/prestadores de
3
serviço.
Permitir adoção do PCASP – Plano de Contas Aplicado ao Setor Público, com
especificação e aplicação de atributo (indicador de superávit financeiro) e conta
4
corrente (subdetalhamento de contas do PCASP), em conformidade com o Manual
de Contabilidade Aplicado ao Setor Público - MCASP (edição atual).
Permitir a geração de arquivos com informações para alimentar os sistemas
5
implementados pelo Tribunal de Contas do Estado da Bahia, em especial o SIGA.
Efetuar, a partir da implantação, a operacionalização do sistema através do
empenhamento, liquidação, baixa de empenho, lançamento da receita e
6
administração orçamentária, gerando automaticamente os lançamentos na
contabilidade, orçamento e tesouraria;
Permitir o gerenciamento dos lançamentos contábeis de receitas e de despesas,
7
bem como das movimentações da execução orçamentária;
Assegurar que as contas recebam lançamentos contábeis até o último nível de
8
desdobramento do plano de contas utilizado;
Contabilizar as dotações orçamentárias e demais atos da execução orçamentária e
9
financeira para órgão, fundo, despesas obrigatórias ou entidade da administração
direta, autarquias e fundações;
Permitir gerenciamento da tabela de classificação econômica da receita e despesa,
da tabela de componentes da classificação funcional programática, da tabela de
10
natureza da despesa, da tabela de unidade orçamentária e da tabela de fontes de
recursos especificadas nos anexos da Lei nº 4320/64
Permitir efetuar reestimativa dos valores de acordo com a execução orçamentária ou
financeira para as cotas de despesas, receitas, restos a pagar, despesas extra
11
orçamentárias e receitas extra orçamentárias;
Permitir a anulação parcial ou total dos empenhos globais, ordinários e estimativos
12
e a exclusão da mesma quando for o caso;
Permitir que ao final do exercício os empenhos que apresentarem saldo possam ser
13
inscritos em restos a pagar, de acordo com a legislação, e posteriormente liquidados
ou cancelados;
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15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31
32
33
34
35
36

Permitir visualização dos empenhos com saldo a liquidar para que seja gerada
automaticamente a anulação dos empenhos selecionados pelo usuário;
Possibilitar, no cadastro do empenho, a inclusão, quando cabível, de informações
relativas ao processo licitatório, destinação de recursos e número do processo;
Permitir o controle de empenho referente a uma fonte de recurso;
Possibilitar imprimir dados básicos do empenho e seu favorecido para identificação
de processos de despesa;
Permitir a consulta de todos os lançamentos contábeis originados pela emissão e
movimentação de determinada despesa, através da numeração do empenho;
Permitir efetuar o acompanhamento do cronograma de desembolso das despesas
para limitação de empenho conforme o Artigo 9º da Lei nº 101/00 – LRF, de 4 de
maio de 2000, quando necessário;
Permitir a verificação das datas dos lançamentos para informar ou bloquear quando
a mesma for anterior a última lançada, controladas individualmente por unidade
gestora.
Permitir controlar as dotações orçamentárias impossibilitando a utilização de
dotações com saldo insuficiente por unidade gestora;
Permitir a liquidação total ou parcial dos empenhos, sendo estes orçamentários ou
de restos a pagar, bem como a anulação destas;
Permitir o controle do processo de liquidação da despesa, fornecendo relatórios das
liquidações e não permitindo pagamento de despesa não liquidada;
Permitir bloqueio na liquidação de despesa;
Possibilitar que os documentos fiscais que acompanham o processo de despesa
(notas fiscais, recibos, contratos etc) quando digitalizados possam ser anexados no
processo de liquidação de empenhos;
Permitir iniciar mês ou ano, mesmo que não tenha ocorrido o fechamento contábil
do anterior, atualizando e mantendo a consistência dos saldos;
Permitir a transferência automática para o exercício seguinte de saldos de balanço
no encerramento do exercício, observando o parágrafo único do Artigo 8º da Lei
Complementar nº 101/2000 (LRF);
Disponibilizar consultas à movimentação e saldo de contas de qualquer período do
exercício e do exercício anterior, inclusive aos movimentos de apuração e apropriação
do resultado;
Possibilitar a consulta de dados no sistema sem alterar o cadastro original;
Permitir controle de alterações orçamentárias e os dados referentes à autorização de
geração destas (Lei, Decreto, Portaria e Atos) como os valores por recurso empregados
e o tipo de alteração (suplementação, anulação e remanejamento);
Permitir emissão da lista de decretos de suplementação/anulação de cadastrados
pela entidade;
Permitir o controle de reserva de dotação, possibilitando a anulação dos saldos não
utilizados;
Permitir a demonstração em modo visual de todos os níveis dos planos de contas do
sistema;
Permitir emissão de relatórios de pagamento por fornecedor;
Integrar todas as contas do sistema orçamentário, financeiro, patrimonial e de
compensação cujas movimentações são registradas simultaneamente;
Emitir relatórios conforme IPCs publicadas pela STN: Balanço Orçamentário;
Balanço Financeiro;
Balanço Patrimonial;
Demonstração das Variações
Patrimoniais; Demonstração dos Fluxos de Caixa.
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Permitir a criação e ou alteração de transações contábeis, face às necessidades e ou
possíveis modificações quanto aos procedimentos contábeis, a partir da última
edição do MCASP.
Permitir emissão de balancete de verificação.
Possibilitar o controle de restos a pagar em contas separadas por exercício para fins
de cancelamento, quando for o caso;
Possibilitar a inscrição manual ou automática de resto a pagar processado e não
processado;
Permitir gerar demonstrativo do resto a pagar, separado por ano, em processados e
não processados e agrupado por função e subfunção, totalizando cada agrupamento;
Permitir a emissão de assinaturas, definidas pelo usuário, em todos os relatórios,
individualizadas por unidade gestora;
Permitir em todas as anulações informar o histórico referente à transação efetuada;
Permitir que os dados orçamentários e de tesouraria sejam processados em datas
diferentes, podendo ser parametrizados;
Permitir gerenciamento do cadastro de pessoas físicas e/ou jurídicas, impedindo o
cadastro de CPF e CNPJ inválido ou em duplicidade;
Possuir validador de dados possibilitando gerar relatórios para conferência de
inconsistências a serem corrigidas no sistema antes de gerar os arquivos para o
SIGA, de forma a indicar os campos a serem preenchidos e/ou corrigidos;
Permitir a geração automática de dados para o portal da transparência em
atendimento a Lei complementar nº 131/2009;
Gerar o Anexo 01 – Demonstrativo da Receita e Despesa segundo Categorias
Econômicas;
Gerar o Anexo 02 – Natureza da Despesa por Unidade Orçamentária;
Gerar o Anexo 06 – Programa de Trabalho do Governo por Unidade Orçamentária;
Anexo 08 – Programa de Trabalho do Governo por Função conforme vínculo com os
recursos;
Gerar o Anexo 09 – Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções;
Gerar o Anexo 10 – Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada;
Gerar o Anexo 11 – Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada;
Gerar o Anexo 12 - Balanço Orçamentário;
Gerar o Anexo 13 - Balanço Financeiro;
Gerar o Anexo 14 – Balanço Patrimonial;
Gerar o Anexo 15 – Demonstrativo das Variações Patrimoniais;
Gerar o Anexo 16 – Demonstrativo da Dívida Pública.
Possibilitar a inserção de lançamentos contábeis manuais
Permitir a emissão Quadro de Detalhamento da Despesa (QDD) e suas alterações
durante
o
exercício
(cancelamentos,
suplementações,
bloqueios
e
indisponibilidades);
Possuir mecanismo de geração das MSC - Matriz de Saldos Contábeis, afim de
atender as exigências da STN (SICONFI).
Efetuar a contabilização dos lançamentos de acordo com os eventos parametrizados
em tempo real. Por exemplo: assim que um empenho registrado, todos os
lançamentos contábeis pertinentes são feitos automaticamente;
Operacionalizar automaticamente o orçamento aprovado, caracterizando o início da
execução orçamentária para um novo exercício;
Permitir na Liquidação anexar arquivos de documentos digitalizados (PDF, JPG, GIF,
PNG, BMP). Efetuar o OCR dos arquivos anexados para facilitar a busca textual.
Permitir que os documentos anexados sejam visualizados no computador,
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exportados para os formatos (PDF, HTML, DOCX, XLSX, ODT, ODS e PPT) ou
permitir efetuar uma cópia local do documento;
Apresentar conta corrente dos fornecedores, mostrando o total empenhado,
liquidado e pago por período para cada um dos fornecedores ou para um fornecedor
específico;
Permitir conciliar os saldos das contas bancárias, emitindo relatório de conciliação
bancária, podendo para tanto configurar o formulário de acordo com as necessidades
da entidade;
Permitir o pagamento via internet Bank para instituições bancárias, gerando o
arquivo digital contendo dados detalhados de todos os pagamentos a serem
efetivados pelo sistema bancário para diversos bancos através do movimento de
ordem bancária gerado, controlando o número de remessa destes arquivos por
unidade gestora no padrão FEBRABAN;
Permitir que, em função de diligências do Secretaria do Tesouro Nacional-STN,
lançamento com data de movimentação retroativa à data de movimentação atual da
contabilidade seja efetuado, corrigindo falhas apontadas
Possuir total integração com o sistema contábil efetuando a contabilização
automática dos pagamentos e recebimentos efetuados pela tesouraria;
Permitir controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias,
extra orçamentárias e restos a pagar) registrando todos os pagamentos efetuados
contra caixa ou bancos, gerando recibos permitindo anulações, efetuando os
lançamentos automaticamente;
Gerar receita automática dos descontos dos pagamentos e das liquidações;
Efetuar transferência bancária entre contas correntes do mesmo órgão e repasses
entre contas correntes de órgãos diferentes. No repasse, deve gerar automaticamente
a despesa, ordem de pagamento e o pagamento referente ao órgão de origem e a
receita referente ao órgão de destino;
Realizar a quitação automática de várias liquidações, podendo as mesmas serem
agrupadas por credor, conta obrigação quando a utilização do internet bank;
Possibilitar o cadastro de recibo de pagamento onde o usuário poderá informar o
empenho e os descontos efetuados para posterior impressão do recibo e assinatura
do fornecedor;
Permitir o reajuste das previsões de receita através dos índices definidos na Lei
Orçamentária e/ou Lei de Diretrizes Orçamentárias, com ou sem arredondamento;
Permitir a emissão de relatórios sobre os pagamentos efetuados;
Possuir consulta da posição das dotações devendo mostrar: valor orçado, valor
reduzido no mês e no ano, valor suplementado no mês e no ano, valor reservado,
valor empenhado no mês e no ano, valor anulado no mês e no ano, valor liquidado
no mês e no ano, valor pago no mês e no ano, valor devolvido no mês e no ano e o
saldo atual da dotação;
Permitir emissão de relatórios de demonstrativo financeiro;
Mostrando as contas bancárias e o saldo anterior, valor de débitos, valor de créditos
e saldo atual para um determinado órgão, permitindo especificar o período desejado;
O sistema deverá atender ao dispositivo estabelecido no Parágrafo 6º do Art. 48 da
Lei de Responsabilidade Fiscal.
Permitir a emissão de relatório gerencial de empenhos a pagar e pagos no exercício,
por credor;
Permitir a emissão de relatório gerencial de restos a pagar processados e não
processados, por credor;
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Permitir a elaboração de proposta orçamentária anual a ser enviada ao Tribunal de
Contas para o próximo exercício financeiro, em paralelo com a execução atual e
utilizando os dados já disponíveis até o momento;
Permitir a elaboração do PPA (Plano Plurianual), LDO (Lei de Diretrizes
Orçamentárias) e LOA (Lei orçamentária anual), devendo guardar compatibilidade
entre eles utilizando-se das informações previstas em cada um, para geração do
instrumento seguinte;
Possuir os demonstrativos exigidos para composição do PPA (Plano Plurianual) e LDO
(Lei de Diretrizes Orçamentárias) e LOA (Lei orçamentária anual);
Operacionalizar automaticamente o orçamento aprovado, caracterizando o início da
execução orçamentária para um novo exercício;
Deve possuir o controle orçamentário e financeiro através da programação e
Cronograma Financeiro com possibilidade de configuração através de cotas
financeiras e orçamentárias possibilitando o remanejamento entre as dotações
orçamentárias.
Possuir um sistema de atendimento (chat) ao usuário integrado ao sistema, no qual
fornece a possibilidade de interação com o suporte do fornecedor do sistema. Sem
exclusão dos demais recursos de comunicação convencionais;
Possibilitar a manutenção ou orientação em tempo real de falhas ou inconsistências
no sistema, mediante ferramenta de acesso remoto totalmente integrada ao sistema.
Descarta-se o uso de ferramentas externas de acesso remoto, de modo a oferecer
total segurança e privacidade contra violação dos dados ou acessos indevidos às
informações das estações de trabalho;
Ter cadastros básicos comuns a todos os módulos e à diversas bases (prefeitura,
assistência social, saúde, educação e outras) a exemplo de: fornecedor, funcionário,
produto, setor, etc.
Possuir um cadastro de usuários avançados com campos para armazenar: e-mail,
impressão digital, fotografia, data limite de expiração do acesso em dias contados a
partir de uma data de referência ou em uma data específica, número de dias para
trocar a senha;
Ferramenta de busca capaz de encontrar em qualquer parte do cadastro a
informação solicitada;
Base única de dados;
Não permitir a alteração de dados por outro meio que não seja o sistema ou suas
ferramentas

Avaliação do sistema:
A detentora do menor preço após a fase de lances, deverá comparecer no prazo máximo de 02
(dois) dias úteis após a sessão de licitação, prorrogáveis por igual período, para as demonstrações
e análise de todas as funcionalidades dos softwares previstos neste Termo de referência, a ser
comprovadas através de demonstração do sistema, nas dependências da Prefeitura Municipal de
___________________________, perante a Comissão Técnica da área demandante.
A Empresa classificada com o melhor preço deverá, para fins de homologação, atender o mínimo
de 80% (oitenta por cento) dos requisitos técnicos/rotinas descritos do Termo de referência desse
edital. Ficando o restante, ou seja, 20% (vinte por cento), para ser atendido no prazo máximo de
30 (trinta) dias corridos, após a contratação.
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A N E X O II
MODELO DE CREDENCIAL

(usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ)
CARTA DE CREDENCIAMENTO
Ao
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Santa Teresinha
Sr. Pregoeiro,

Pela presente, designamos o Sr.(a) _______________________________________, portador(a) da
Carteira de Identidade nº _____________________, expedida pelo(a) _______________, para nos
representar no processo licitatório relativo ao Pregão Presencial nº 009/2021, podendo o mesmo
formular lances verbais à proposta escrita apresentada, quando convocado, e, ainda, rubricar
documentos, renunciar o direito de recurso e apresentar impugnação a recursos, assinar atas,
recorrer de decisões administrativas, enfim, praticar todos os atos inerentes à referida licitação.
Atenciosamente,
Local e Data
(Identificação e assinatura do outorgante)
(Obs.: é necessário o reconhecimento da firma do outorgante).
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ANEXO III

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO

(usar papel timbrado da empresa, incluído endereço e CNPJ)
DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
Ao
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Santa Teresinha
Sr. Pregoeiro,

A ........................(Razão Social da empresa)..................,

CNPJ º.................., localizada

à................................ DECLARA, para fins de participação na licitação Pregão Presencial
nº......................, promovida pela Prefeitura Municipal de Santa Teresinha, e sob as penas da lei,
de que atende a todas as exigências de HABILITAÇÃO contidas no referido Edital.
Local de data,
(Identificação e assinatura do responsável pela empresa)
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ANEXO IV

DECLARAÇÃO RELATIVA A TRABALHO DE MENORES

A empresa ............., inscrita no CNPJ/MF nº .........., por intermédio de seu representante legal
o(a) Sr(a) .........., RG .......... e CPF ............, DECLARA, para fins de participação no procedimento
licitatório sob a modalidade de Pregão nº 009/2021 e do disposto no inciso V do art. 27 da Lei
nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que
não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menor de 16
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

________ de _______ de 2021

(assinatura do representante legal)
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ANEXO V
Contrato nº xxx 2021
CONTRATO Nº _______/2021 QUE ENTRE SI
CELEBRAM
O
MUNICÍPIO
DE
SANTA
TERESINHA
E____________,
PARA
CONTRATAÇÃO
DE
EMPRESA
PARA
FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE
MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADOS A
ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS
SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE SANTA
TERESINHA,
CONFORME
INFORMAÇÕES
CONSTANTES DESTE EDITAL E SEUS ANEXOS.
O MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA, pessoa jurídica de direito interno, inscrita no CNPJ sob
o nº ____________________________, com sede administrativa na Praça Apio Medrado s/n Centro
Santa Teresinha - Bahia, s/nº., Centro, Santa Teresinha – BA, CEP ____________, por seu Prefeito
Agnaldo Figueiredo de Andrade, inserir nacionalidade, estado civil e profissão], portador da
Cédula de Identidade nº ________________ [inserir número e órgão expedidor/unidade da
federação] e CPF (MF) nº ________________, doravante denominado CONTRATANTE, e a Empresa
________________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o
nº ________________, estabelecida [inserir endereço completo], representada pelo seu [inserir
cargo], Senhor(a) [inserir nome completo, nacionalidade, estado civil e profissão], portador da
Cédula de Identidade nº ________________ [inserir número e órgão expedidor/unidade da
federação] e CPF (MF) nº ________________, de acordo com a representação legal que lhe outorgada
por [procuração/contrato social/estatuto social], com base no Edital do Pregão Presencial nº.
009/2021 e todas as disposições da Lei nº 10.520/02 e, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/93,
resolvem celebrar o presente contrato, instruído no Processo Administrativo nº 0102/2021,
mediante as cláusulas e condições que se seguem
CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO
1.1. O objeto do presente contrato é execução pela CONTRATADA, da Contratação de empresa
especializada em sistema on line de Contabilidade e Transparência pública, atendendo as
disposições da Lei Complementar nº 131/2009 (receita e Despesa) integrado, conforme as
especificações técnicas contidas no Anexo – Termo de Referencia do Edital de Licitação do
Município de Santa Teresinha.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO VALOR
2. O valor total deste contrato é de R$ ____(___).
2.1 Nos preços cotados deverão estar inclusos os encargos sociais e trabalhistas, todos os
materiais necessários ao desenvolvimento dos trabalhos, enfim, quaisquer outras despesas
necessárias à realização dos serviços, bem assim, deduzidos quaisquer descontos que
venham a ser concedidos.
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CLÁUSULA TERCEIRA – DA DESPESA E DOS CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS
3. A despesa orçamentária decorrente da execução deste contrato correrá à conta das dotações
vigentes, especificadas no Contrato decorrente desta licitação, a saber:
Unidade Gestora: 020301
Projeto/Atividade: 2008
Elemento de Despesa: 33.90.40
Fonte de Recursos: 0100
3.1.Para os exercícios futuros as despesas decorrentes desta contratação correrão à conta dos
recursos orçamentários destinados ao atendimento de despesas de mesma natureza,
extraindo-se a respectiva Nota de Empenho.
CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA
5. O prazo de vigência deste contrato é de ..... (........) meses, contado da data da sua assinatura,
excluído o dia do começo e incluído o do vencimento.
a. O presente contrato poderá ser prorrogado, mediante apostilamento, a cada .... (.....) meses,
até o limite de 60 (sessenta) meses, caso sejam preenchidos os requisitos abaixo enumerados de
forma simultânea, e autorizado formalmente pela autoridade competente desde que haja:
b. Manutenção do interesse pela Administração na realização do serviço;
c. Manutenção da vantajosidade econômica do valor do contrato para a Administração;
d. Manutenção pela CONTRATADA das mesmas condições mínimas de habilitação exigidas
quando da licitação;
e. Concordância expressa da CONTRATADA pela prorrogação.
CLÁUSULA QUINTA – DOS ENCARGOS DAS PARTES
5. As partes devem cumprir fielmente as cláusulas avençadas neste contrato, respondendo
pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
5.1. A CONTRATADA, além das obrigações previstas no Edital e Termo de Referência (Anexo I)
que integram o presente Contrato, deve:
5.1.1 nomear preposto para, durante o período de vigência, representá-lo na execução do
contrato;
5.2.2 manter, durante a vigência do contrato, as condições de habilitação exigidas na licitação,
devendo comunicar à CONTRATANTE a superveniência de fato impeditivo da manutenção dessas
condições;
5.2.3 reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções;
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5.2.4 responder pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou aos seus bens, ou ainda
a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do contrato;
5.2.5 respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências da
CONTRATANTE;
5.3. obedecer às obrigações contidas no edital do Pregão Presencial nº 009/2021 e seus anexos.
5.4. São expressamente vedadas à CONTRATADA:
5.4.1.a veiculação de publicidade acerca deste contrato, salvo se houver prévia autorização da
CONTRATANTE;
5.4.2.a subcontratação do planejamento, coordenação e supervisão dos serviços.
5.4.3.Fica autorizada a subcontratação dos serviços previstos no Edital e Termo de Referência.
5.4.4.É permitida, ainda, nas mesmas condições acima, a subcontratação de atividades que não
foram supramencionadas, desde que submetidas à anuência da CONTRATANTE.
5.5. A CONTRATANTE além das obrigações previstas no Edital e Termo de Referência ao qual
este Contrato encontra-se vinculado, deve:
5.5.1. expedir a ordem de serviço;
5.6. prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA para a fiel
execução do contrato;
5.7.executar os serviços, objeto no dia previamente agendado, no horário de funcionamento da
unidade responsável pelo recebimento;
5.8. solicitar o reparo, a correção, a remoção ou a substituição do objeto do contrato em que se
verificarem vícios, defeitos ou incorreções.
CLÁUSULA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZAÇÃO
6. Durante a vigência deste contrato, a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada pelo(a)
titular da(o):
6.1.Controladoria Municipal;
6.2.Secretaria da Fazenda;
6.3.por representante da CONTRATANTE, devidamente designado para esse fim, permitida a
assistência de terceiros.
6.4.A atestação de conformidade do fornecimento do objeto cabe ao titular do setor responsável
pela fiscalização do contrato ou a outro servidor designado para esse fim.
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6.5.O objeto desta licitação será recebido, conforme autoriza o art. 73 da Lei 8.666/1993.
I - em se tratando de obras e serviços:
a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, mediante termo
circunstanciado, assinado pelas partes em até 15 (quinze) dias da comunicação escrita do
contratado;
b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, mediante
termo circunstanciado, assinado pelas partes, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria
que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no artigo 69
desta Lei;
II - em se tratando de compras ou de locação de equipamentos:
a) provisoriamente, para efeito de posterior verificação da conformidade do material com a
especificação;
b) definitivamente, após a verificação da qualidade e quantidade do material e consequente
aceitação.
6.6. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, o serviço executado em desacordo com o
contrato.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
7.Este contrato pode ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei n.º 8.666/93, desde que
haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.
7.1.O CONTRATADO ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
CLÁUSULA OITAVA – DO REAJUSTE
8.
Os preços dos serviços objeto deste contrato, desde que observado o interregno mínimo
de 12 (doze) meses, contado da data limite para apresentação da proposta de preços pela licitante
ou, nos reajustes subsequentes ao primeiro, da data de início dos efeitos financeiros do último
reajuste ocorrido, poderão ser reajustados utilizando-se a variação do INPC – Índice Nacional de
Preços ao Consumidor, mantido pela Fundação IBGE, acumulado em 12 (doze) meses, adotandose a seguinte fórmula: Fórmula de cálculo: Pr = P + (P x V)
8.1. Onde:
Pr = preço reajustado, ou preço novo;
P = preço atual (antes do reajuste);
V = variação percentual obtida na forma do item 1 desta cláusula, de modo que (P x V) significa
o acréscimo ou decréscimo de preço decorrente do reajuste.
8.1.1. Os reajustes deverão ser precedidos de solicitação da CONTRATADA.
8.1.2. Caso a CONTRATADA não solicite tempestivamente o reajuste e prorrogue o contrato sem
pleiteá-lo, ocorrerá a preclusão do direito.
8.1.3. Também ocorrerá a preclusão do direito ao reajuste se o pedido for formulado depois de
extinto o contrato.
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8.2.
O reajuste terá seus efeitos financeiros iniciados a partir da data de aquisição do direito
da CONTRATADA, nos termos do item 10 desta cláusula.
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO
9. A rescisão deste contrato se dará nos termos dos artigos 79 e 80 da Lei nº 8.666/93.
9.1.No caso de rescisão provocada por inadimplemento da CONTRATADA, a CONTRATANTE
poderá reter, cautelarmente, os créditos decorrentes do contrato até o valor dos prejuízos
causados, já calculados ou estimados.
9.2. No procedimento que visa à rescisão do contrato, será assegurado o contraditório e a ampla
defesa, sendo que, depois de encerrada a instrução inicial, a CONTRATADA terá o prazo de 5
(cinco) dias úteis para se manifestar e produzir provas, sem prejuízo da possibilidade de a
CONTRATANTE adotar, motivadamente, providências acauteladoras.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E DA VINCULAÇÃO DO CONTRATO
10.O presente contrato fundamenta-se nas Leis nº 10.520/2002 e nº 8.666/1993 e vincula - se
ao Edital e anexos do PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/2021 constante do Processo
Administrativo nº 0102/2021, bem como à proposta da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA LIQUIDAÇÃO E DO PAGAMENTO
11.O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados da
apresentação da fatura, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta
corrente indicados pelo contratado.
11.1.Os pagamentos que não ultrapasse o limite de que trata o inciso II do art. 24 da Lei nº
8.666/93 serão efetuados em até 15 (quinze) dias úteis, contados da apresentação da fatura.
11.2.O pagamento será realizado por meio de ordem bancária, creditada na conta corrente da
CONTRATADA.
11.3.Caso a CONTRATADA opte por efetuar o faturamento por meio de CNPJ (matriz ou filial)
distinto do constante do contrato, deverá comprovar a regularidade fiscal e trabalhista tanto do
estabelecimento contratado como do estabelecimento que efetivamente executar o objeto, por
ocasião dos pagamentos e quando das prorrogações contratuais.
11.4.A CONTRATADA deve apresentar nota fiscal/fatura relativa à execução de serviço para fins
de liquidação e pagamento, acompanhada, das seguintes comprovações:

a) Regularidade junto a Fazenda Federal, Municipal e Estadual;
b) Regularidade junto ao FGTS-CRF;
c) Regularidade Trabalhista.
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11.5 A CONTRATANTE, observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, poderá
deduzir, cautelar ou definitivamente, do montante a pagar à CONTRATADA, os valores
correspondentes a multas, ressarcimentos ou indenizações devidas pela CONTRATADA, nos
termos deste contrato.
11.6 No caso de atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA não tenha concorrido de
alguma forma para tanto, serão devidos pela CONTRATANTE encargos moratórios à taxa nominal
de 6% a.a. (seis por cento ao ano), capitalizados diariamente em regime de juros simples.
11.O valor dos encargos será calculado pela fórmula: EM = I x N x VP, onde: EM = Encargos
moratórios devidos; N = Números de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento; I = Índice de compensação financeira = 0,00016438; e VP = Valor da prestação em
atraso.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS RETENÇÕES DE IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES
FONTE
12. Os pagamentos a serem efetuados em favor da CONTRATADA estarão sujeitos, no que couber,
às retenções na fonte nos seguintes termos:
12.1.
do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ, da Contribuição Social sobre
o Lucro Líquido - CSLL, da contribuição para seguridade social - COFINS e da contribuição para
o PIS/PASEP, na forma da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme
determina o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27/12/1996 e alterações;
12.2.
da contribuição previdenciária ao Instituto Nacional do Seguro Social - INSS,
correspondente a 11% (onze por cento), na forma da Instrução Normativa RFB nº 971, de
13/11/2009, conforme determina a Lei nº 8.212, de 24/07/1991 e alterações;
14.3.
do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN, na forma da Lei
Complementar nº 116, de 31/07/2003, c/c a legislação municipal em vigor.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS SANÇÕES
13. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e contratar
com a União e será descredenciada do Cadastro de Fornecedores Municipal e do cadastro de
fornecedores da CONTRATANTE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo da rescisão
unilateral do contrato e da aplicação de multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da
contratação (ou saldo contratual), a CONTRATADA que:
13.1. apresentar documentação falsa;
13.2. fraudar a execução do contrato;
13.3. comportar-se de modo inidôneo;
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13.4. cometer fraude fiscal; ou
13.5. fizer declaração falsa.
13.6. Para os fins do item 14.3, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos artigos
92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.
13.7. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no art.
7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, falha na execução ou
inexecução parcial ou total do contrato, a CONTRATADA poderá ser apenada, isoladamente, ou
conjuntamente com multa de até 5% sobre o valor do contrato empenhado para o exercício, e
uma das seguintes penalidades:
13.7.1advertência;
13.7.2 suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a
Administração da Prefeitura Municipal de Santa Teresinha, por prazo não superior a dois anos;
13.7.3declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o
prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior; ou
13.7.4. impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no Cadastro de
Fornecedores, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV
do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos.
13.8.

Configurar-se-á o retardamento da execução quando a CONTRATADA:

13.8.1deixar de iniciar, sem causa justificada, a execução do contrato após 5 (cinco) dias
contados da data da ordem de serviço;
13.9.

O valor da multa poderá ser descontado das faturas devidas à CONTRATADA.

13.19. Se os valores das faturas forem insuficientes, fica a CONTRATADA obrigada a recolher a
importância devida no prazo de 15 (quinze) dias, contados da comunicação oficial.
13.11. Esgotados os meios administrativos para cobrança do valor devido pela CONTRATADA à
CONTRATANTE, este será encaminhado para inscrição em dívida ativa.
13.12 O contrato, sem prejuízo das multas e demais cominações legais previstas no contrato,
poderá ser rescindido unilateralmente, por ato formal da Administração, nos casos enumerados
no art. 78, incisos I a XII e XVII, da Lei nº 8.666/93.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO FORO
14.As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas
administrativamente, serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, Foro da cidade de Santa
Teresinha, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se o presente Contrato em 2 (duas)
vias de igual teor e forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas
pelos representantes das partes, CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.
Santa Teresinha - BA, Data

MUNICÍPIO DE SANTA TERESINHA
Representante legal: [nome completo]
Prefeito Municipal

[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA]
Representante legal: [nome completo]
CI: [número e órgão emissor] e CPF: [número]
Instrumento de outorga de poderes: [procuração/contrato social/estatuto social]

TESTEMUNHAS:
NOME:
CPF:
NOME:
CPF:
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ANEXO VI
DADOS PARA ASSINATURA DO CONTRATO

NOME:
CÉDULA DE IDENTIDADE Nº
ÓRGÃO EMISSOR:
CPF Nº
ENDEREÇO
COMPLETO
PESSOA JURÍDICA:

DA

xx, _____ de _________________ de ___.
______________________________________
Assinatura e Carimbo
OBS: Informar acima os dados do responsável pela assinatura do futuro contrato.
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ANEXO VII
DADOS BANCARIOS
FAVORECIDO (EMPRESA):
BANCO:
CONTA:
AGENCIA:

FAVORECIDO (EMPRESA):
BANCO:
CONTA:
AGENCIA:

______________________________________________
(Empresa e assinatura do responsável legal).
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ANEXO VIII

COMPROMISSO DE DISPONIBILIDADE DE RECURSOS
HUMANOS E MATERIAIS

A Empresa
,
pessoa jurídica
de
direito privado,inscrita no CNPJ (MF) sob o nº
,
estabelecida
[inserir endereço completo], representada pelo seu [inserir cargo], Senhor (a)
[inserir nome completo, nacionalidade, estado civil e profissão], portador da
Cédula de Identidade nº
[inserir número e órgão expedidor/unidade da federação]
e CPF (MF) nº
, de acordo com a representação legal que lhe
foi outorgada por [procuração/contrato social/estatuto social], signatária do
presente Compromisso, declara que dispõe dos recursos humanos e materiais
necessários à prestação dos serviços deste Credenciamento e que os mesmos
estarão à disposição, no prazo de 30(trinta) dias a partir da assinatura do
Contrato, para início efetivo da prestação dos serviços.

[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA]
Representante legal: [nome
completo] CI: [número e
órgão emissor]
CPF: [número]
Instrumento de outorga de poderes: [procuração/contrato social/estatuto
social]
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ANEXO IX - DECLARAÇÃO DE DESIMPEDIMENTO

A Empresa
, pessoa jurídica de direito
privado, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº
, estabelecida [inserir
endereço completo], representada pelo seu [inserir cargo], Senhor (a) [inserir nome
completo, nacionalidade, estado civil e profissão], portador da Cédula de Identidade nº
[inserir número e órgão expedidor/unidade da
federação] e CPF (MF) nº
, de acordo com a representação
legal que lhe outorgada por [procuração/contrato social/estatuto social], signatária
desta Declara, para os fins previstos, que esta proponente não incorre em qualquer
dos impedimentos previstos neste item, ou seja:

a) Não foi declarada inidônea por todo o Poder Público;
b) Não se encontra sob processo de falência ou concordata;
c) Não está impedida de transacionar com a Administração Pública ou com
qualquer das suas entidades de administração indireta;

d) Não foi apenada com rescisão de contrato quer por deficiência dos
serviços prestados, quer por outro motivo igualmente grave, no
transcorrer dos últimos 5(cinco) anos;
e) Não possui débitos com os órgãos da administração direta ou indireta
do Município;
f) Não tem sócios e/ou diretores que ocupem cargo ou função de chefia,
assessoramento ou função de confiança no Sistema Único de
Saúde/Santa Teresinha, nos termos do artigo 26 da Lei nº. 8.080/90.
g) Não incorre em qualquer das vedações do art. 9º, da lei nº 8.666/93.
Por ser verdade, firmamos o presente, nos termos e só nas penas da lei.
social]
[RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA]
Representante legal: [nome completo] CI:
[número e órgão emissor]
CPF: [número]
Instrumento de outorga de poderes: [procuração/contrato social/estatuto
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