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Regido pela Lein° 8.666 de 21/06/93 e Legislas:ao Complementar (e suas alteracoes
posteriores)
PREAMBULO
A Prefeitura Municipal de Itaitinga/CE, por interrnedio de sua Cornissao Permanente de
Licitacao, torna publico, para conhecimento dos interessados gue em sua sala, na sede, na Av. Cel.
Virgilio Tavorn, 1710, Centro, Itaitinga/CE, fara realizar licitacao na modalidade Tomada de
Precos, do tipo menor prec,:o e regime de execucao indireto, para atendimento do objeto desta
licitacao, observadas as disposicoes contidas na Lei Federal n!.2 8.666 de 21.06.93, suas alteracoes
posteriores, legislacoes pertinentes e demais condicoes fixadas neste Edital,
Objeto: Contratacao de prestacao de service com solucao de software integrado, com uso de um
banco de dados, hospedada em servidor web windows ou linux, cornpreendendo sua instalacao,
migracao e configuracao de dados, treinamento de usuarios e services de manutencao evolutiva e
suporte operacional, com armazenamento em data center sob a responsabilidade da empresa
contratada, de interesse da Secretaria de Adrninistracao e Financas e Secretaria do Trabalho e
Assistencia Social do Munidpio de Itaitinga/CE. conforme projeto basico em anexo,
Unidades Administrati
vas: Secretaria de Adrninistracao e Secretaria de Financas,
Criterio de Julgamento: Menor Preco Unitario
Modalidade: Tomada de Precos
Data e Horario da Abertura: 17 de Dezembro de 2021, as 09h:00min.
Na data, hora e local indicados neste Edita! a Cornissao Permanente de Licitacao recebera dos
participantes deste certame, simultaneamente, 02 (dois) envelopes, sendo:
Envelope n° 1. Documentos de Habilitacao;
Envelope n° 2. Proposta de Precos.
1.0. DO OBJETO
1.1. Contratacao de prestacao de service com solucao de software integrado, com uso de um banco
de dados, hospedada em servidor web windows ou linux, compreendendo sua instalacao, migracao
e configuracao de dados, treinamento de usuarios e services de rnanutencao evolutiva e suporre
operacional, corn arrnazenamento em data center sob a responsabilidade da ernpresa contratada,
de interesse da Secretaria de Adrninistracao e Financas e Secretaria do Trabalho e Assistencia Socia!
do Munidpio de Itaitinga/CE, conforme projeto basico e anexos deste Edital.
1.2. Constituem Anexos deste instrumento convocat6rio, dele fazendo pane integrante:
1.2. 1. Anexo I - Minuta da Proposta de Precos;
1.2.2. Anexo II - Minuta Conrrarual;
1.2.3. Anexo III - Declaracao de Idoneidade;
1.2.4. Anexo IV - Declaracao em cumprimento ao estabelecido na Lein° 9.854, de 27 /10/1990,
publicada no DOU de 28/10/1999, e ao incise XX,'(III, do art 7°, da Constituicao Federal;
1.2.5. Anexo V - Projeto Basico;
2.0. DAS CONDl(_;OES E DAS RESTRI(_;OES DE PARTICIPA(_;.AO NA LICITA(_;.AO
2. 1. Podera participar do presente certame licitatorio pessoa juridica devidamente cadastrada na
Prefeitura Municipal de Itaitinga ou que atenda a todas as condicoes exigidas para cadastramento
ate o terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas, observada a necessaria qualificacao.
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2.1. l. Nao podera participar pessoa juridica com falencia decretada, em processo de recuperacao
judicial, declarada inidonea ou curnprindo pena de suspensao, que lhes tenham sido aplicadas, por
forca da Lein° 8.666/93 e suas alteracoes posteriores.
2.1.2. Nao sera admitida a participacao de interessados sob a fonna de cons6rcio ou que sejam
controladoras coligadas ou subsidiarias entre si.
2.1.3. Quando um dos socios representantes ou responsaveis tecnicos da licitante participar de mais
de uma empresa especializada no objeto desta licitacao somente uma delas podera participar do
certame licita torio.
2.1.4. A participacao na presente licitacao implica na aceitacao plena das condicoes expressas neste
Edital e em seus anexos.
2.1.5. ,>\ interessada em participar da licitacao devera apresentar proposta para o objeto gue cornpoe
o Anexo I;
2.1.6. Nao sera admitido o encaminhamento de documentos de habilitecac /proposta de prec;:os via
fac-simile, por meio eletronico ou similar, sendo admitido a via postal, desde que apresenrada em
tempo habil, contudo, a Cornissao de Licitacao nao se responsabilizara pela entrega em local
diverso do local da realizacao do certame.
2.1.7. Apos o recebimento dos envelopes, nao serao aceitas juntadas ou substituicao de qua.isguer
documentos, nem retificacoes de prec;:os ou condicoes.
2.1.8. 0 recebimento dos envelopes nao conferira aos proponentes qualquer direito contra a
Prefeitura Municipal de I taitinga.
2.2. ,>\ observancia das vedacoes e de inteira responsabilidade
da licitante, que, pelo
descumprimento se sujeita as penalidades cabiveis.
2.3. 0 extrato deste instrumento convocat6rio sera publicado em jornal de grande circulacao, no
Diario Oficial do Munidpio e perrnanecera afixado no quadro de Avisos da Municipal de I taitinga e
sua c6pia podera ser obtida junto a Cornissao de Licitacao, na Av. Ce!. Virgilio Tavera, 1710,
Centro, Itaitinga/CE, no horario de 08:00 as 12:00 horas, mediante o pagamento do custo de
reproducao grafica, ou gratuitamente no site oficial do municipio e no portal das licitacoes
"www.licitacoes, tce.ce.gov. br/ index.php /licitacao / abertas".
2.4. Alegacoes posteriores relacionadas com o desconhecimenco do objero licirado nao serao
consideradas para reclarnacoes futuras, nem desobrigam a sua execucao.
3.0. DA APRESENTA<;AO DOS "DOCUMENTOS DE HABILITA<;AO" E DA
"PROPOSTA DE PRE<_;OS"
3.1. Cada licitante devera apresentar, simultanearnente, 02 (dois) conjuntos de documentos, a saber:
"Documentos de Habilitacao e de Proposta de Precos",
3.1. l. Os conjuntos de documentos relativos a Habilitacao e a Proposta de Preco deverao ser
entregues separadamente, em envelopes opacos e lacrados, rubricados no fecho e identificados com
o nome do licitante, o nurnero do CNPJ, o objcto da licitacao e, respectivamente, os titulos dos
conteudos (Documentos de Habilitacao e Proposta de Precos), na forma dos incisos Te II a seguir:
I - Envelope contendo os relativos aos Documentos de Habilitacao:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE.
COMISSAO PERMANENTE DE LICITA<_;AO
TOMADADEPRE<_;OSN
°~~ ~~~·
OBJETO:~~~ ~~~~~~ ~~ENVELOPE 01- "DOCUMENTOS DE HABILITA<_;A.O"
ID ENTIFICA<_;AO / CNP]
11 - Envelope contendo os relativos a Proposta de Precos:
A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITINGA/CE.
COMISSAO PERMANENTE DE LICITA<_;AO
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TOMADA DE PRE<;OS N°
_
OBJETO:
_
ENVELOPE 02 - "PRO POST A DE PREyOS"
ID ENTIFICA<;AO / CNPJ
4.0. DA ENTREGA E ABERTURA DOS ENVELOPES
4.1. Os envelopes "Documentos de Habilitacao" e "Propostas de Precos" deverao ser entregues na
Cornissao de Licitacao da Prefeitura Municipal de I taitinga/ CE, localizada na Av. Cel. Virgilio
Tavera, 1710, Centro, Itaitinga/CE, na data e horario previstos no prearnbulo deste instrurnento
convocat6rio.
4.2. A Cornissao de Licitacao nao se responsabilizara
por envelopes enderecados via postal ou por
outras forrnas, entregues em local diverso do expresso no item 4.1. e que, por isso, nao cheguern na
data e horario previstos no prearnbulo deste instrumento convocat6rio.
4.3. A abertura dos envelopes "Proposta de Precos" sera feita no mesmo local indicado no
prearnbulo, em data e hora a serem comunicados com antecedencia de, no minimo, 24 (vinte e
quatro) horas.
4.4. Na sessao de abertura dos envelopes "Documentos de Habilitacao" poderao ser abertos os
envelopes "Proposta de Precos", se, presentes os prepostos de todas as licitantes, desistirem
expressamente do interpor recursos de decisoes referentes a fase de habilitacao, nos termos do art.
43, inc. III e artigo 109, § 1 ° da Lei Federal n° 8.666/93.
4.5. A licitante que se fizer representar
devera apresentar
documento,
credenciando
seu
representante para ta! fim, considerando-o
com poderes para praticar todos os atos necessaries ao
procedimento licitatorio, exceto os expressamente vedados, devendo esse expediente ser entregue
pelo pr6prio preposto.
4.6. Considera-se
como representante
qualquer
pessoa credenciada pela licitante, mediante
procuracao publica ou particular com firma reconhecida,
para se manifestar em seu nome,
procuracoes estas com identificacao do numero do processo licitat6rio.
4.7. Sornente o representante credenciado podera usar da palavra, aprese11tar reclarnacoes e assinar
Atas, bem como renunciar ao direito de interpor recurso.
4.8. As licitantes deverao apresentar por escrito as manifestacoes que julgarem necessarias as quais
serao anexadas as Atas de abertura dos envelopes "Documentacao" e "Proposta".

5.0. DA DOCUMENTA(.;AO DE HABILITA(.;AO
5.1. As licitantes deverao apresentar os documentos abaixo relacionados,
em original ou copia
legivel autenticada por cart6rio competente, por publicacao em orgao de Imprensa Oficial, com
vigencia plena ate a data fixada para a abertura dos envelopes - Documentacao:
5.2. Certificado de Registro Cadastral - CRC emitido pela Prefeitura Municipal de Itaitinga, dentro
do prazo de validade e compativel com o objeto da licitacao.
5.3. Relativos a Habilitacao Juridica:
5.3.1 Registro Comercial, 110 caso de ernpresario individual, no registro publico de empresa
mercantil da Junta Comercial; devendo, 110 caso da licitante ser a sucursal, filial ou agencia,
apresentar o registro da Junta onde opera com averbacao no registro da Junta onde tern sede a

rnatriz.
5.3.2. Ato Constitutive, Estaruto ou Contrato Social Consolidado em vigor devidamenre registrado
no registro publico de empresa rnercantil da Junta Comercial, em se tratando de sociedades
ernpresarias e, 110 caso de sociedades por acoes, acornpanhado de documen tos de eleicao de seus
administradores; devendo, 110 caso da licitante ser a sucursal, filial ou agencia, apresentar o registro
da Junta onde opera com averbacao no registro da Junta onde tern sede a matriz.
5.3.3. Inscricao do Ato Constitutivo, no caso de sociedades simples - exceto cooperativas - 110
Cart6rio de Registro das Pessoas Juridicas acompanhada
de prova da diretoria em exercicio;
$

~

~

#

~

Q

$

$

*

*

¢

•

•

#

•

•

•

•

Av. Cel, Virgilio Tavera. 1710, ttaitinga - Ce

t,,. (85) 3377-1361

•

•

il:li

•

•

•

•

•

•

•

prefeiturasritaittnqa.ce.qov.br

:':''< www.Iteitinqa.ce.qcv.br

•

•

}I

r

'!

·--

Construindo

novos caminhos -·-

devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agencia, apresentar o registro no Cart6rio de
Registro das Pessoas Juridicas do Estado onde opera com averbacao no Cartorio onde tern sede a
matriz.
5.3.4. Decreto de Autorizacao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e Ato de Registro de Autorizacao para Funcionamento expedido pelo
6rgiio competente, quando a atividade assim o exigir.
b) Documento de identidade (com foto) e prova de inscricao no CPF do(s)s s6cio(s).
5.4. Relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) Carrao do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ);
b) prova de regularidade corn a Fazenda Federal (Certidao Negativa ou Positiva com efeito de
negativa de Debitos de Tributos e Contribuicoes Federais, emitida pela Secretaria da Receita
Federal - SRF, Certidao quanta a Divida Ativa da Uniao emitida pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional - PGFN e Contribuicoes Sociais nos termos das alineas 'a' a 'd' do paragrafo
unico do art. 11 da Lein° 8.212, de 24 de julho de 1991), e com a Fazenda Estadual ea Municipal,
do domicilio ou sede da licitante, na forma da lei;
b.1) caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos municipais relacionados ao objeto
licitatorio, devera comprovar tal condicao mediante a apresentacao de declaracao da Fazenda
Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, ou outra equivalente, na forma da lei;
c) prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Service (FGTS)
demonstrando situacao regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei; e,
d) prova de inexistencia de debitos inadimplidos perante a Justic;a do Trabalho, mediante a
apresentacao de certidao negativa, ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1 ° de maio de 1943.
5.4.1. As microempresas e empresas de pequeno po rte deverao apresen tar rod a a docurnenracao
exigida para efeito de cornprovacao da regularidade fiscal e trabalhista, mesmo que esta apresente
alguma restricao.
5.4.1.1. Havendo alguma restricao na cornprovacao da regularidade fiscal e trabalhista, sera
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momenta em que o
proponente for declarado o vencedor do certarne, prorrogaveis por igual periodo, a criteria da
Adrninistracao, para a regularizacao da documentacao, pagamento ou parcelamenro do debito, e
ernissao de eventuais certidoes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa;
5.4.1.2. A nao regularizacao da documentacao no prazo previsto no subitem anterior implicara
decadencia do direiro a contratacao, sem prejuizo das sancoes previstas neste Edital, sendo
facultado a Adrninistracao convocar as licitanres remanescentes, na ordem de classificacao, para a
assinatura do Contrato ou revogar a licitacao.
S.S. Relativos a Qualificacao Econornico - Financeira:
5.5.1. Balance patrimonial e dernonstracoes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada a sua
substituicao por balanceres ou balances provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais
quando encerrado ha mais de 3 (tres) meses da data de apresentacao da proposta, devidarnente
assinado pelo seu representante legal e assinado por profissional contabil registrado no Conselho
Regional de Contabilidade, balance este devidamente registrado na Junta Comercial ou outra
entidade competente, acompanhado do terrno de abertura e encerramento do livro diario ja
devidamente registrado na Junta Comercial ou outra entidade cornpetente.
5.5.1.1. Caso a empresa licitante utilize o Sistema Publico de Escriruracao Digital (SPED), devera
trazer o balance patrimonial autenticado tarnbem pela Junta Comercial, conforme entendimento
constante no Parecer n° 13/2017 de 22 de agosto de 2017, da lavra do Procurador Autarquico da
Junta Comercial do Estado do Ceara - JUCEC.
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5.5.1.2. Comprovacao da boa situacao financeira da empresa mediante obrencao de indices de
Liquidez Geral (LG), Solvencia Geral (SG) c Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), obtidos
pela aplicacao das seguintes formulas:
Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG=
Passivo Circulante + Passive Nao Circulante
Ativo Total
SG
Passivo Circulante + Passive Nao Circulante
Ativo Circulante
LC=
Passive Circulante
5.5.1.3. Caso a empresa licitante utilize o Sistema Publico de Escrituracao Digital (SPED), devera
trazer o balance patrimonial autenticado tambern pela Junta Comercial, conforme entendimento
constante no Parecer 11° 13/2017 de 22 de agosto de 2017, da lavra do Procurador Autarquico da
Junta Comercial do Estado do Ceara - JUCEC ou outro 6rgao competente.
5.5.2. Certidao negativa de falencia ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da licitante.
a.I) a certidao, referida na alinea anterior, que nao estiver mencionando explicitamente o
prazo de validade, somente sera aceita com o prazo maxirno de 30 (trinta) dias, contados da data
de sua ernissao.
b) para fins de gozo dos beneficios dispostos na Lei Complementar 11° 123/2006, as licitantes que
forem optantes pelo simples nacional deverao apresentar declaracao de enquadramento em
conformidade com o art. 3° da Lei Complementar n° 123/206, afirmando ainda que nao se
enquadram em nenhuma das hiporeses do §4° do art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006 e
documento emitido par 6rgao oficial que se enguadram na condicao de ME ou EPP.
b.I) a nao apresentacao de documentos descritos no item anterior nao tornara a licitante inabilirada,
entretanto, a licitante nao pcdera fazer uso dos beneficios descritos na LC 123/2006.
5.5.3. Garantia de 1 % (um) par cento do valor global estimado da contratacao.
5.5.3.1. Sera exigido do(s) licitante(s), junto com os demais documentos exigidos na habilitacao, e
seus subitens do Edital, a apresentacao de prova de garantia de sua respectiva proposta, no
percentual de 1 % (um) por cento, do valor global estimado da contratacao descrito neste projeto
basico, nos termos do artigo 31, inciso III, da Lein° 8.666/93, gue devera ser entregue juntamente
com os demais documentos de habilitacao, no respective envelope.
5.5.3.2. _,\ licitante podera optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
a) caucao em dinheiro OU titulos da divida publica,
b) seguro-garan tia,
c) fianca bancaria.
5.5.3.3. Optando por caucao em dinheiro, o comprovante de Documento de Arrecadacao
Municipal - DAM, devidamente pago, o original ou c6pia autenticada em nome da Prefeitura
Municipal de Itaitinga, sito na Av. CeL Virgilio Tavera, 1710, Centro, Itaitinga/CE, o qual devera
ser anexado aos documentos de habilitacao, OU ainda O dep6sito/ transferencia bancaria (Agencia n°
3.880-6, Conta Corrente n° 22.925-3, Banco do Brasil).
5.5.3.3.1. Somente serao aceitos dep6sito/ transferencia bancaria de forma identificada em name da
licitante, sendo vedado garantia em forma de cheque/ envelope.
5.5.3.4. Caso a modalidade de garantia recaia em titulos da divida publica, devera ser apresentado
em original o qua! devera ser anexado aos documentos de habilitacao.
5.5.3.5. Os titulos da divida publica devem estar acompanhados, obrigatoriamente, de documento
emitido pela Secretaria do Tesouro Nacional (STN) que atestara a sua validade, exequibilidade e
avaliacao de resgate atual, e das seguintes comprovacoes:
a) Origem/ aquisicao mediante documento respectivo e lancarnento contabil pot meio de registro
no balance patrimonial da licitante.
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b) Apresentar documento, emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de Ie publica,
demonstrando a correcao atualizada monetariamente do tirulo (realizada ate seis meses anteriores a
data marcada para apresentacao da dita garantia), conforme parametros definido pelo Ministerio da
Fazenda.
c) Serao aceitos apenas e tao somente titulos com vencimentos passiveis de resgate incontestavel
sob nenhum aspecto, ate a data correspondente ao prazo de validade da proposta de precos,
d) Presumem-se coma autenticos os titulos oferecidos pela licitante, reservando-se a Prefeitura
Municipal de Itaitinga o direito de averiguar a sua autenticidade. Em se constatando indicios de
fraude, se obriga a oferecer denuncia ao Ministerio Publico,
5.5.3.6 Caso a modalidade de garamia escolhida seja a fianca bancaria, o licitante entregara o
documento no original ou copia autenticada, fornecido pela instituicao que a concede, do qua!
devera obrigatoriamente, constar:
5.5.3.6.1. Beneficiario: Prefeitura Municipal de Itaitinga/CE.
5.5.3.6.2. Objeto: Garantia da participacao na Tomada de Precos 11° 2021.00.008 TP.
5.5.3.6.3. Valor: 1 % (um por cento) do valor global estimado da licitacao,
5.5.3.6.4. Prazo de validade: minima de 120 (cento e vinte) dias, a contar da sua apresentacao.
5.5.4. Caso a modalidade de garantia seja seguro-garantia, o licitante devera fazer a cornprovacao da
apolice ou de documento habil expedido pela seguradora, cuja vigencia sera de, no minima, 120
(cento e vinte) dias contados a partir da data do recebimento dos envelopes.
5.5.6. A garantia de manurencao de proposta sera liberada ate 5 (cinco) dias uteis apos esgotada as
Eases de habilitacao (Documentos de Habilitacao) ou de classificacao (Propostas Comerciais), para
as empresas inabilitadas ou desclassificadas, ou ap6s a adjudicacao, exceto para a vencedora da
licitacao, gue sera liberada no mesmo prazo, apos a data de assinatura de Contrato.
5.5.7. Para efeito da devolucao de que trata o subitem anterior, a garantia prestada pela Licitante,
quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente, por meio da aplicacao da Caderneta de
Poupanca, calculada "pro rata die".
5.5.8. A garantia da proposta podera ser executada:
a) se o licitante retirar sua proposta comercial durante o prazo de validade da mesma.
b) se o licitante nao firmar o contra to.
5.6. Relativos a Qualificacao Tecnica:
5.6.1. Capacitacao Tecnico-Operacional
5.6.1.1. Cornprovacao de aptidao para a prestacao dos services em caracteristicas, guantidades e
prazos compativeis com o objeto desta licitacao, por meio da apresentacao de atestados fornecidos
por pessoas juridicas de direito publico ou privado.
5.6.1.1.1. 0 atestado de capacidade tecnica devera apresentar a descricao completa dos services
prestados, guantidades, prazo/vigencia, numero do processo e contrato, nome e cargo da pessoa
gue assinou, comprovando boa qualidade dos services prestados, bem como se foram cumpridos
os prazos e obrigacoes assumidas.
5.6.1.1.2. Somente serao aceitos atestados expedidos ap6s a conclusao do contrato ou se decorrido,
pelo menos, um ano do inicio de sua execucao, exceto se firmado para ser executado em prazo
inferior (Acordao 1.214/2013-TCU), considerando que os services objeto da presente licitacao sao
services considerados services continues, services esses que poderao ser prorrogados, todavia,
imprescindivel a sua comprovacao recnico-operacional, reitera ainda gue o presente lapso temporal
e indispensavel para assegurar a prestacao dos services em conformidade com as necessidades da
Adrninistracao, por forca da sua essencialidade dos services a serern realizados.
5.6.1.2. Declaracao que dispoe de sistemas necessaries a execucao dos services objeto da presente
licitacao.
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5.6. L3. Declaracao de que a empresa/licitante recebeu os documentos, e que tomou conhecimento
de todas as informacoes e das condicoes locais para o cumprimento das obrigacoes objeto da
Iicitacao (inciso III, do art 30 da Lein° 8.666/93).
5.6-2. Capacitacao Tecnica-Profissional:
5.6.2. 1. Apresentar relacao explicira dos equipamcntos e dos profissionais necessaries a prestacao
dos services, conforme o estabelecido no art 30, §6° da Lei 11° 8.666/93 e suas alteracoes, contendo
no minima 01 (um) profissional de nivel superior em computacao e/ ou inforrnatica,
5.6.2.1.1. A cornprovacao de vinculo profissional "profissional de computacao e/ ou inforrnatica" a
gue se refere a alinea anterior pcdera ser feita atraves da dernonstracao do vinculo societario, da
carteira de trabalho ou de contrato de prestacao de services.
5.6.2.1.2. Declaracao de disponibilidade assinado por este(s) profissiooal(is), gue rnantem a sua
disponibilidade na execucao e acompanhamemo dos services. bem como o fie! compromisso de
participacao do pessoal tecnico qualificado em consonancia com os termos do Edita! de T omada de
Precos supracitado,
5.7. Das Demais Declaracoes:
a) declaracao de que encontra-se idonea para contratar com o Poder Publico (Anexo III).
b) declaracao de que a empresa cumpre o disposto 110 inciso XX.XIII do art. 7° da Constituicao
Federal e 110 inciso XVIII do art. 78 da Lei 11° 8.666/1993, que nao utiliza mac de obra direta ou
indireta de menores (Anexo IV).
5.8. Os documentos, dentro de seus prazos de validade, poderao ser apresentados em original, por
qualquer processo de c6pia autenricada em cart6rio competente, ou publicacao em orgao de
imprensa oficial.
5.8.1. A certidao que nao estiver mencionando expliciramente o prazo de validade, somente sera
aceita com o prazo maximo de 30 (trinta) dias, contados da data de sua ernissao;
5.9. Sera inabilitada a licitante que deixar de apresentar qualquer documento exigido, ou apresentalo em desacordo com o estabelecido neste Edita!, salvo os casos previstos quanto as prerrogativas
de ME ou EPP (LC 123/2006).
5.10. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Presidente da
Cornissao de Licitacao podera suspender a sessao, informando nova data e horario para a
continuidade da mesma.
5.11. Os documentos mencionados acima nao poderao ser substituidos por qualquer tipo de
protocolo ou apresentados por meio de c6pias em fac-simile, mesmo autenticadas,
5.12. Os documentos deverao ser apresentados, preferencialmente, grampeados ou encadernados
e/ ou numerados na ordem prevista neste Edital.
5.13. A Cornissao de Licitacao nao autenticara c6pias de documentos exigidos neste Edita!.
5.14. Todos os documentos apresentados para habilitacao deverao estar em nome do licitante, com
o nurnero do CNPJ preferencialmente, e com endereco respective, devendo ser observado o
seguime:
5.14.1. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar com o numero do CNPJ da
matriz, ou;
5.14.2. Se o licitante for a filial, todos os documentos deverao estar com o numero do CNPJ da
filial, exceto quanto a Certidao Negativa de Debito junto ao INSS, por constar no pr6prio
documento que e valido para matriz e filiais, bem assim quanto ao Certificado de Regularidade do
FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos e11cargos centralizado, devendo, desta forma,
apresentar o documento comprobat6rio de autorizacao para a centralizacao, ou; se o licitante for a
matriz e a prestadora dos services for a filial, os documentos deverao ser apresentados com o
nurnero do CNPJ da matriz e da filial, simultanearnenre.
5.14.3. Serao dispensados da apresentacao de documentos com o nurnero do CNPJ da filial aqueles
documentos que, pela pr6pria natureza, forem emitidos somente em nome da Matriz.
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6.0. DA PROPOSTA DE PRE<;;OS
6.1. 0 envelope Proposta de Precos devera conter a relacao do objeto, sua discriminacao

conforme
o edital, contendo os seus respectivos prec;:os em algarismos,
em uma unica via, sem rasuras,
emendas, ressalvas ou entrelinhas, em papel devidamente identificado com o numero de inscricao
no CNPJ, nome do representante legal e CPF, e timbre impresso do licitante, devendo suas folhas
ser rubricadas e numeradas, dela constando, obrigatoriamente:
6.1.1. Preco unitario e total;
6.1.2. A identificacao, telefone, e-mail e endereco do licitante;
6.1.3. Indicacao do prazo de validade da proposta nao inferior a 90 dias, a contar da data de sua
apresentacao.
6.1.4. 0 Prazo de execucao dos services: ate 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado.
6.1.5. Os prec;:os propostos serao de exclusiva responsabilidade
da licitante, nao lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteracao dos mesmos, sob a alegacao de erro, ornissao ou qualquer
outro argumento nao previsto em lei.
6.1.6. As Propostas de Precos serao consideradas de acordo com o Anexo I desce Edical, expressa
em Real (R$), em algarismos, cornputando todos os custos necessaries para o atendimento do
objeto desta licitacao, bem como todos os impastos, encargos trabalhistas previdenciarios,
fiscais e
comerciais,
taxas, fretes, seguros, estada, deslocamentos
de pessoal, toda a infraestrutura, e
quaisquer outros custos ou despesas que incidam ou venham a incidir direta ou indiretamente sobre
o objeto da licitacao.
6.1.7. Ocorrendo discrepancia entre os prec;:os unitarios e totais, prevalecerao os primeiros, devendo
a Cornissao fazer as anotacoes necessarias,
6.1.8. A apresentacao da proposta por parte da licitante significa pleno conhecimento e integral
concordancia
com as clausulas e condicoes deste instrumento
e total sujeicao as legislacoes
per tin en tes.
6.1.9. E vedada a utilizacao de qualquer elemento, criteria ou fator sigiloso ou reservado, que possa,
ainda que indiretamente, elidir os principios que regem o procedimento licitat6rio, conforme
estabelece O estatuto da licitacao publica.
6.1.10. Nao sera considerada qualquer oferta de vantagem nao prevista neste Edital, inclusive
financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem prec;:o ou vantagem baseada nas ofertas dos
demais licitantes.
6.1.11. Nao serao admitidos prec;:os ofertados a nivel sirnbolico, irrisorio ou igual ao valor zero.
6.1.12. Serao desclassificadas as propostas que nao atendam
exigencias deste Edital, ou ainda,
apresentem prec;:os manifestamente inexequiveis,
6.1.13. Em nenhuma hipotese podera ser alterada, quanta a seu rnerito, a proposta apresentada, seja
quanto ao prec;:o, condicao de pagamento ou guaisquer outras que importem em rnodificacoes dos
seus termos originais.

as

7.0. DO PROCESSAMENTO DA LICITA<;;AO
7 .1. .A presente Licitacao na modalidade Tomada de Precos sera process ad a e julgada de acordo
com o procedi.mento estabelecido no art. 43 da Lei nu 8.666/93 e suas alteracoes posteriores.
7.2. Recebidos os envelopes "1 - Documentos de Habilitacao, "2 - Proposta de Precos", procederse-a a abertura e a analise dos envelopes referentes a documentacao,
7.3. Em seguida sera dado vistas dos documentos aos licitantes para gue rubriquem e procedam, se
quiserem, ao exame e se utilizem das faculdades outras previstas na Lei.
7.4. Divulgado o resultado da habilitacao, a Comissao, ap6s obedecer ao disposto no art. 109, incise
I, alinea "a", da Lei de Licitacces, salvo desistencia express a, Iara a devolucao dos envelopes
proposta de prec;:os lacrados aos inabilitados.
7.5. Abertura das propostas de prec;:os das licitances habilitadas que serao exarninadas pela Cornissao
e licitantes presentes.
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7.6. Divulgacao do resultado do julgamento da proposta de prec;os e observancia ao prazo recursal
previsto no art. 109, inciso I, alinea "b", da Lei n£l 8.666/93, salvo desistencia expressa.
7.7. Apos a fase de habilitacao nao cabe desistencia de proposta, salvo motive justo decorrente de
fato superveniente e aceito pela Cornissao de Licitacao.
7.8. Apos a execucao dos envelopes pelos licitantes nao serao aceitos quaisquer adendos,
acrescirnos ou supressces ou esclarecimentos sobre o conteudo dos mesmos.
7.9. Os esclarecimentos, quando necessaries e desde gue solicitados pela Comissao de Licitacao,
coristarao obrigatoriamente da respectiva Ata.
7.10. E facultado a Cornissao ou autoridade superior, em gualguer fase da Licitacao, promm·er
diligencia destinada a esclarecer ou complementar a instrucao do processo, vedada a inclusao de
documentos ou inforrnacoes gue deveria constar originariamente da proposta,
7.11. Sera lavrada Ara circunstanciada duraote todo o traoscorrer do processo licitat6rio, que sera
assinada pela Cornissao de Licitacao e pelos licitantes preseotes, conforme dispoe § 1Q do art. 43 da
Lei de Licitacoes.
7.12. Nao havendo possibilidade de apreciacao imediata da docurnentacao, a Cornissao suspenders
os trabalhos e divulgara o resultado, de habilitacao e/ ou de classificacao, nos meios de imprensa
que a Prefeitura Municipal de Itaitinga dispuser, na forma da lei.
8.0. DO JULGAMENTO (PROPOSTAS DE PRE<_;:O)
8.1. Para o julgamento da proposta mais vaotajosa, levar-se-a em conta, coma faror determioante,
menor prec;o unitario desde gue observadas as especificacoes e outras esrabelecidas neste
instrumento convocat6rio e na legislac;ao pertinente.
8.2. Sera desclassificada a proposta gue:
8.2.1. Nao atenda aos reguisitos deste instrumento convocat6rio.
8.2.2. Apresente prec;o simbolico de valor zero, superestimado ou rnanifestarnente inexequivel,
incompativel com os prec;os e insumos de mercado, assim considerados nos termos do disposto no
art. 44 e art. 48, incise II, da Lei Federal n° 8.666/93.
8.2.3. Apresente prec;o baseado em outra(s) proposra(s), inclusive com o oferecimento de reducao
sabre a de menor valor.
8.2.4. Contenha em seu texto rasuras, ernendas, borroes, entrelinhas, irregularidade ou defeito de
linguagem capazes de dificultar o julgamento.
8.2.5. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, o desempate far-se-a nos termos do § 2°
do art. 45 da Lei 8.666/93.
8.2.6. Em caso de ocorrencia de participacao de licitante que detenha a condicao de microempresa
ou de empresa de pequeno porte nos rerrnos da Lei Complementar n° 123/2006, conforme
instrumento convocatorio, serao adotados os seguintes procedimentos:
8.2.7. Sera assegurado, coma criteria de desempate, preferencia de contratacao para as
microempresas e empresas de pequeno pone, entendendo-se por empate aguelas situacoes em que o
valor apurado das propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pegueno porte sejam
iguais ou ate 10% (dez por cento) superiores a proposta mais bem classificada.
8.2.8 . .r\. microempresa ou empresa de pegueno porte, utilizando-se o direito de desernpatc, devera
abster-se do uso desta prerrogativa caso a sua receita bruta anual ja tenha excedido, no ano
calendario anterior, o valor de gue trata o inciso II do § 3° da Lei Complementar n° 123/2006, sob
pena de nulidade e das responsabilidades cabiveis
8.2.9. Na analise da (s) proposta (s) nao serao consideradas ofertas e outras inforrnacoes nao
solicitadas neste instrumento ou em diligencias,
8.2.10. No julgamento da (s) proposta (s), a Cornissao de Licitacao podera, a seu criteria, solicitar o
assessoramento tecnico de orgaos ou de profissionais especializados.
8.2.11. A Comissao de Licitacao podera desconsiderar evidentes falhas formais sanaveis e que nao
afetem o seu conteudo,
~

.

Q Av. Cel. Virgilio Tavera, 1710, ltaitinqa - Ce
t,~

{85) 3377-1361

Qt<

prefeiturat!-itaiting1:,.ce.gov.br

{) www.itaitinga.ce.gov.br

1~

1/
-- Construindo novos caminhos

~

.... ,_

8.3. 0 licitante declarado vencedor, em ato continue ao julgamento final, no prazo em ate 10 (dez)
dias, devera apresentar "Prova de Conceito" acerca dos requisitos funcionais dos Softwares. Esta
tem por objetivo perrnitir que a empresa provisoriamente classificada em primeiro lugar no certarne
comprove que a solucao apresentada satisfaz os requisitos do ato convocat6rio, a exernplo de
caracteristicas tecnicas, qualidade, funcionalidade desejada, niveis dos services, desempenho dos
softwares e compatibilidade de integracao com os demais sisternas, objeto do Projeto Basico.
8.3.1. .A Administracao, representada por seus tecnicos, acornpanhara e fara registro dos testes e
dara O resultado imediato.
8.3.2. Atendendo ao principio da publicidade, as demais licitantes poderao acompanhar o
procedimento.
8.3.3. Caso o Software oferecido nao atenda aos requisites funcionais, a Vencedora sera
desclassificada e passaremos a "Prova de Conceito" do Software da pr6xima Colocada.
9.0. DA ADJUDICA<_;:AO
9.1. A adjudicacao da preseme licitacao ao licitante vencedor sera efetivada rnediante termo
circunstanciado, obedecida a ordem classificat6ria, ap6s ultrapassado o prazo recursal.
10.0. DO PRAZO, DAS CONDI<,;:OES GERAIS PARA CONTRATA<,;:AO
10.1. 0 contrato a ser firrnado com a licitante adjudicataria em regime de pres:o unitario e incluira as
condicoes estabelecidas neste instrumento convocat6rio e seus anexos, necessarias a fiel execucao
do objeto desta Iicitacao.
10.2. 0 Contrato resultante da presence Iicitacao tera validade e eficacia da data da sua assinatura ate
12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, nos termos do art. 57, IV da Lei 8.666/93
10.3. Os pres:os contratados poderao ser reajustados pelo indice IGP-M/FGV, quando da
ocorrencia de 12 (doze) meses apos a execucao do contrato.
11.0. DO PAGAMENTO
11.1. Os pagamentos serao realizados ap6s a execucao dos services, com a devida documentacao
fiscal.
11.1.1. Os pres:os pactuados poderao ser restabelecidos, para a manutencao do equilibrio
econornico - financeiro do contrato, desde que o eventual aumento dos custos venha a ser
devidamente comprovado, por meio de planilha analitica e documentacao habil.
11.2. 0 objeto sera aresrado e pago pela Prefeitura Municipal de I taitinga nos prazos e na forma
estabelecidos na minuta do Termo de Comrato.
11.3. 0 pagamento sera eferuado, em ate O 30° (trigesimo) dia, contados da data do recebimento da
nota fiscal, diretamente pela Prefeitura Municipal de Itaitinga.
11.4. Os pagamentos sornente poderao ser realizados com a devida apresentacao <las certidoes de
regularidade fiscal e trabalhista.
12. DA PRESTA<;;Ao DOS SERVI<,;:OS,DA FISCALIZA<;;Ao E DO RECEBIMENTO
12.1. Os services deverao ser executados a criterio da Contratada, desde que obedecidas todas as
normas e prazos contidos no instrumento convocat6rio, estando a Contratante obrigada a prestar
todas e quaisquer informacoes, se necessario, quamo ao born cumprimento da obrigacao pela
Contratada.
12.2. Os services deverao abranger roda e qualquer necessidade que assim o departamento
demandar.
12.3. A fiscalizacao do Contrato sera exercida por servidor designado pela Contratante.
12.4. 0 recebimento se dara ap6s a verificacao das formalidades legais exigidas no presente objeto
contratual, assim por servidor designado pela Administracao, no prazo maximo de ate 05 ( cinco)
dias.
12.5. Considerando a rejeicao do objeto, a Adrninistracao devera expor suas razoes devendo a
Contratada faze-la em conformidade com a indicacao da Contratante, no prazo maxirno de 05
(cinco) dias, contados da norificacao por escriro, mantido o pres:o inicialmente contratado.
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12.6. E vedada a subcontratacao/ sublocacao dos servicos/ sisternas, sob pena de rescisao
contratual.
13.0. DAS PENALIDADES
13.1. 0 licitante que ensejar o retardamento da execucao do certarne, nao mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execucao do Contrato, cornportar-se de rnodo inidoneo, fizer declaracao falsa
ou corneter fraude fiscal, garantido o direito previo do contradit6rio e da ampla defesa, ficar:i
impedido de licitar e contratar corn a Adrninistracao, pelo prazo de ate 02 anos, enquanto
perdurarern os rnotivos deterrninantes da punicao ou ate que seja prornovida a reabilitacao
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade,
sern prejuizo das mulras previstas no
edital e no termo de contrato e <las demais corninacoes legais.
13.2. A Contratada ficara, ainda, sujeita as seguintes penalidades, em caso de inexecucao total ou
parcial do contrato, erro de execucao, execucao irnperfeita, rnora de execucao, inadirnplernento
contratual ou nao veracidade das inforrnacoes prestadas, garantida a previa defesa:
I - advertencia, sancao de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n" 8.666/93, podera ser aplicada
nos seguintes casos:
a) descurnprirnento das obrigacoes e responsabilidades assurnidas na licitacao;
b) outras ocorrencias que possarn acarretar transtornos ao desenvolvirnento dos services <la
Contratante, desde que nao caiba a aplicacao de sancao rnais grave.
II - rnultas (que poderao ser recolhidas em qualquer agencia integrance <la Rede Arrecadadora de
Receitas, por rneio de Docurnento de Arrecadacao Municipal - DAM, a ser preeochido de acordo
corn instrucces fornecidas pela Contrataote).
a) de 1 % (urn por cento) sobre o valor cootratual total do exerdcio, por dia de atraso e/ ou
interrupcao oa execucao do objeto, lirnitada a 10% do rnesrno valor.
b) de 5% (cinco por cento) sobre o valor cootratual total do exerdcio, por infracao a qualquer
cl:iusula ou condicao do contrato, nao especificada nas dernais alineas deste iociso, aplicada em
dobro na reincidencia.
III - suspensao ternpor:iria de participacao em licitacao e impedimenta de contratar corn o
Munidpio de Itaitinga, por prazo nao superior a 02 (dois) anos.
IV - declaracao de inidooeidade para licitar ou contrarar com a Adrninistracao Publics, enquanro
perdurarern os rnotivos deterrninantes da punicao ou ate que seja prornovida a reabilitacao peraote
a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcirnento a Adrninistracao pelos prejuizos
resultantes e depois de decorrido o prazo da sancao aplicada corn base nos incises anteriores.
13.3. No processo de aplicacao de penalidades e assegurado o direito ao contradit6rio e a arnpla
defesa, garaotida nos prazos de 05 (cinco) dias uteis para as sancoes previstas nos incisos I, II e III
do item 13.2 supra e 10 (dez) dias corridos para a sancao prevista no inciso IV do mesmo item.
13.4. 0 valor da rnulta aplicada dever:i ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco)
dias a contar da notificacao ou decisao do recurso. Se o valor da rnulta nao for pago, ou depositado,
sera autornaticarnente desconrado do pagarnento a que a Contratada fizer jus. Em caso de
inexistencia
ou insuficiencia de credito da Contratada,
o valor devido sera cobrado
adrnioisrrativarnente ou inscrito corno Divida Ativa do Muoidpio e cobrado rnediante processo de
execucao fiscal, corn os encargos correspondentes.
13.5. As sancces previstas nos itens supra, poderao ser aplicadas as licitantes que, em razao do
contrato objeto desta licitacao:
I - praticarern atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da liciracao.
II - demonstrarern nao possuir idoneidade para contratar com a Adrninistracao Publica, em virtude
de atos ilicitos praticados.
III - sofrerern condenacao definitiva par praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos.

•

•

•

I
-------·------------------------'/\
9

Av. Cel, Virgilio Tavera, 1710, ltaitinga - Ce

\,. {85) 3377-1361

•.:K<

·~J

prefeitura<ditaitinga.ce.gov.br

www.itaitinga.ce.gov.br

-- Construindo

novos caminhos

--

13.6. As sancoes previstas nos incises I, III e IV do item 13.2 supra poderao ser aplicadas
juntamente com a do inciso II do mesmo item, facultada a defesa previa do interessado no
respective processo, no prazo de 05 (cinco) dias ureis,
13.7. A licitante adjudicataria que se recusar injustificadamente, em firmar o Contrato dentro do
prazo de 05 dias uteis a contar da notificacao que lhe sera encaminhada, estara sujeita a rnulta de
5% (cinco por cento) do valor global adjudicado, sem prejuizo das demais penalidades cabiveis, por
caracterizar descumprirnento total da obrigacao assumida.
13.8. As sancoes previstas no item 13.7 supra nao se aplicam as demais licitantes que, apesar de nao
vencedoras, venham a ser convocadas para celebrarem o Termo de Contrato, de acordo com este
edital, e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas comunicarem seu desinteresse.
14.0. DA RESCISAO
14.1. 0 Contrato podera ser rescindido pelos motivos especificados nos artigos 77 e 78 da Lei n°
8.666/93 e nas formas previstas nos artigos 79 e 80 da mesma lei e suas alteracces posteriores.
14.2. A inadirnplencia das clausulas e condicoes estabclecidas no instrumento convocat6rio, pela
Contr.atada, assegurara a Contratante o direito de da-lo por rcscindido mediante notificacao
entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento.
14.3. Os procedimentos de rescisao contratual, determinados por ato unilateral da Contratante,
serao formalrnente motivados, assegurado contradit6rio e a ampla defesa, mediante previa e
comprovada intimacao da interessada para que, se o desejar, apresente defesa no prazo de 05
(cinco) dias uteis, contados de seu recebimento e, na hiporese de desistir da defesa, interpor recurso
hierarquico no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da intimacao comprovada da decisao
rescisoria,

14.3.1. Nao cabera recurse quando a rescisao contratual for amigavel, devendo a mesma ser apenas
autorizada e justificada pela autoridade competente.
14.4. E clever da Contratada reconhecer os direitos da Administracao em caso de rescisao
administrativa prevista no art. 77 da Lei de Licitacoes.
15.0. DOS RECURSOS
15. l. Das decisoes da Comissao de Licitacao caberao recurses, nos termos do art. 109, da Lei
Federal 11° 8.666/93, ap6s a divulgacao dos resultados nos meios de imprensa que a Prefeitura
Municipal de Itaitinga dispuser, na forma da lei.
15.2. Quaisquer recursos a esta liciracao deverao ser interpostos no prazo legal, dirigidos ao
Presidente da Cornissao de Licitacao, devendo ser protocolizados na sala da Cornissao de
Licitacoes,

15.3. Na hipotese de utilizacao do e-mail, os originais deverao ser protocolizados na sala da
Cornissao de Licitacao em ate 03 (tres) dias corridos da recepcao do instrumento de recurso, sob
pena de nao acolhimento.
15.4. A Prefeitura Municipal de Itaitinga nao se responsabilizara por recurses enderecados via
postal ou por outras formas, entregues em local diverso do indicado, e que, por isso, nao sejam
protocolizados no prazo legal.
15.5. Interposto recurso, dele sera dado ciencia as licitantes, atraves de publicacao nos orgaos de
imprensa que a Prefeitura Municipal de I taitinga dispuser, na forma da Lei, que poderao impugna-lo
no prazo previsto no art. 109 da Lein° 8.666/93.
15.6. A impugnacao aos termos do instrurnento convocat6rio podera ser interposta por gualquer
cidadao ou licitante nos prazos esrabelecidos no artigo 41 da Lei Federal n° 8.666/93, dirigida a
Cornissao de Licitacao.
15.7. 0 poder de representacao do signatario do instrumento de recurso ou das impugnacoes aos
recursos e aos termos do instrumento convocat6rio devera ser comprovado.
16.0. DAS OBRIGA<_;:OES DA CONTRATANTE
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16.1. A Contratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as condicoes necessarias ao pleno
cumprimento das obrigacoes decorrentes da presente licitacao, consoante esrabelece a Lei n°
8.666/93.
16.2. Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto contratual.
16.3. Providenciar os pagamentos a Contratada, a vista das notas fiscais/ faturas devidamente
atestadas, pelo setor competente.
16.4. Indicar os locais e horarios em que deverao ser prestados os services;
16.5. Paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execucao do contrato, de forma parcial ou total,
mediante pagamento unico e exclusivo do fornecimento executado;
16.6. Rejeirar os services que nao atendam aos requisitos e especificacoes constantes neste Projeto
Basico.
17.0. DAS OBRIGA<;OES DA CONTRATADA
17.1. Executar o objeto contratual em conformidade com as condicoes e prazos estabelecidos na
proposta e Projeto Basico, observando ainda todas as normas tecnicas que eventualmente regulem a
exccucao dos services, responsabilizando-se, ainda, por evenruais prejuizos decorrences do
descumprimento de qualquer clausula ou condicao aqui estabelecida.
17.2. Manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes
assumidas, todas as condicoes de habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao.
17.3. Arcar com eventuais prejuizos causados a Contrarante e/ ou a terceiros, provocados por
ineficiencia ou irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos envolvidos na execucao
do contraro.
17.4. Aceitar nas mesmas condicoes contratuais os acrescimos e supressoes ate 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial arualizado do contrato.
17.5. Designar profissionais qualificados, como responsavel pelo acompanhamento dos services, o
qual tambern devera ser dotado de experiencia, suficiente na conducao dos trabalhos.
17.6. Responder a consultas formuladas pelo munidpio, seja atraves de e-mail, mensagens, telefone
ou qualquer outro meio que se Iaca necessario a presente cornunicacao.
17.7. Encaminhar orientacces tecnicas a esta municipalidade, seja esta de qualguer natureza,
voltados ao born atendimento e cumprimento dos trabalhos.
17.8. Assumir a responsabilidade pelo pagamento de todos os impastos, taxas e guaisquer onus de
origem federal, estadual e municipal, bem coma, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais,
sejam trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucao do contrato que lhes
sejam imputaveis, inclusive com relacao a terceiros, em decorrencia do fornecimento;
17.9. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em gue se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes;
17.10. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a contratante ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do fornecimento, nao excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacao ou o acompanhamento pelo 6rgao interessado;
17.11. Indicar preposto, aceito pela Adrninistracao, para representa-Io na execucao do contrato. As
decisces e providencias que ultrapassarem a cornpetencia do representante do contratado deverao
ser comunicadas aos seus superiores em tempo habil para a adocao <las medidas conveniences;
17.12. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, cujas reclamacoes se
obrigam a atender prontamente, bem como dar ciencia ao mesmo, imediatamentc e por escrito, de
qualquer anormalidade que verificar quando da execucao do contrato;
17.13. Dispor-se a toda e qualquer fiscalizacao da contratante, no tocante a realizacao do service,
assim como ao cumprimento das obrigacoes previstas no Projeto Basico;
17 .14. Prover to dos os meios necessaries a garantia da plena operacionalidade do service, inclusive
considerados os casos de greve ou paralisacao de qualquer narureza;
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17. 15. Respeitar e fazer cumprir a legisla<}.o de seguranc;:a e saude no trabalho, previstas nas normas
regulamentadoras pertinentes a execucao dos services;
17.16. Manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados,
inforrnacoes, documentos, especificacoes tecnicas e comerciais dos rnateriais da contratante, de que
venha a tomar conhecimento ou ter acesso, ou que venham a ser confiados, sejam relacionados ou
nao com o service, objeto do Projeto Basico;
17.17. Manter, durante a vigencia do Contrato,
todas as condicoes de habilitacao e qualificacao
exigidas no Edita! relativo
licitacao da qua! decorreu o presente ajuste, nos termos do art. SS,
inciso XIII, da Lein° 8.666/93, que sera observado, quando dos pagamentos
Contratada.
17.18. Nao subcontratar/ sublocar os servicos ' sistemas, no todo ou em parte, sob pena de rescisao
contratual.
7.19.
Responsabilizar-se
pelos danos causados a Contratante por culpa, dolo, negligencia ou
imprudencia de seus profissionais,
bem como danos da base dados da prefeitura causados pelo
sistema da contratada;
7.20. Manter sigilo fiscal das inforrnacoes que lhe forem disponibilizadas para execucao do service
contratado;
7.21. Ministrar treinamento presencial aos atores envolvidos nos processos;
7 .22. Manter services de suporte tecnico para resolucao de eventuais problemas na ferramenta ou
duvidas que venham a surgir por ocasiao da execucao das atividades pelos usuarios;
7.23. Fornecer e manter Web Service que sera consumido pela solucao tecnol6gica;
7.24. Atuar para viabilizar a transferencia de arquivos e banco de dados oriundos de sisternas que
serao substituidos;
7.25. Estabelecer nivel de Acesso por Usuario em todos os sistemas indicados no objeto;
7.26.
Desenvolver
as suas expensas
upgrade
visando
a atualizacao
dos componentes
do hardware ou do software sob sua responsabilidade;
7.27. Envidar esforcos para desenvolvimento
de Paine! de Dashboard, quando solicitado pela
contratada.

a

a

18.0. DA DOTA<:;AOOR<:;AMENTARIA

a

18.1. ,-\s despesas ocorrerao
conta de recursos espedficos consignados
no respective orcamenro
municipal, inerentes
Secretaria contratante
sob as seguintes dotacoes orcamentarias
n° - As
despesas
ocorrerao
conta de recursos especificos
consignados
no respective
orcamento
municipal, inerentes
a Secretaria contratante sob as seguintes dotacoes orcarnentarias n°
0401.04.122.0007.2.01
S; 0501.04.122.0265.2.019;
1402.08.122.0007
.2.130.
Elemento de Despesas:
3.3.90.39.00
- Fonte de recursos: 1.001.0000.00 - Ordinario.

a
a

19.0. DAS DISPOSI<:;OES FINAIS
19.1. A presente licitacao podera ser anulada em qualquer tempo, desde que seja constatada
ilegalidade no processo e/ ou no seu julgamento, ou revogada por conveniencia da Administracao,
por decisao fundamentada, em que figue evidenciada a not6ria relevancia de interesse da Prefeitura
Municipal de Itaitinga, sem que caiba aos licitantes qualquer indenizacao.
19.2. E vedado ao servidor dos orgaos e/ ou entidades da Adrninistracao Publica da Prefeitura
Municipal de Itaitinga, Autarquias, Licitantes Publicas ou Fundacoes, instituidas ou mantidas pelo
Peder Publico Municipal de I taitinga, participar como licitante, direta ou indiretamente por si, cu
por interposta pessoa, dos procedirnentos
desta Licitacao.
19.3. A hornologacao
da presente Licitacao sera feita pela autoridade competente,
conforme
disposto no artigo 43, inciso VI, da Lei nri 8.666/93.
19.4. Os casos omissos e as duvidas suscitadas com relacao a este Edita! e seus anexos serao
resolvidos pela Cornissao de Licitacao, nos termos da legislac;:ao pertinence .
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19.5. Ocorrendo decreracao de feriado ou outro fato superveniente, de carater publico que impeca a
realizacao deste certarne na data acima mencionada, a licitacao ficara automaticamente prorrogada
para o primeiro dia util subsequence, independentemente de nova cornunicacao.
19.6. Uma vez incluido no processo licitat6rio, nenhum documento sera devolvido.
19.7. Para analise da documentacao OU proposta, a Comissao de Liciracao podera promover
diligencia junto aos licitantes para fins de esclarecimentos, cujos documentos deverao ser
apresentados em original ou em c6pia autenticada por cart6rio.
19.8. 0 nao cumprimenro da diJigencia podera ensejar a inabilitacao OU desclassificacao da licirante.
19.9. Seo licitante considerado vencedor deixar de assinar o contrato ou o termo equivalente no
prazo de 03 (tres) dias uteis, contados da data do recebimento da convocacao, sem que tenha
solicitado prorrogacao de prazo mediante justificativa, por escrito, e aceita pela Prefeitura Municipal
de I taitinga, poderao ser convocados as licitantes remanescen tes, na ordem de classificacao, para
faze-lo em igual prazo e nas mesmas condicoes propostas pela primeira classificada, podendo optar
por revogar a Iicitacao, nos termos do art. 64, § 2°, da Lei Federal n° 8.666/93.
19.10. As solicitacoes de esclarecimentos deverao ser encaminhadas par escrito em ate 48 (quarenca e
oito) horas antes da abertura dos envelopes, a Cornissao de Licitacao, localizada na Av. Cel. Virgilio
Tavera, 1710, Centro, Itaitinga/CE, no horario de 08:00 as 12:00 horas.
19 .11. A Cornissao de Lici tacao nao conceders tolerancia ap6s a hora marcada para o inicio da
Iicitacao.
19.12. No interesse da Administracao Municipal e sem que caiba as licitantes qualquer tipo de
reclamacao ou indenizacao, fica assegurado a autoridade competence:
19.12.1. Alterar as condicoes, a qualguer tempo, no todo ou em parte, a presente Tomada de
Precos, dando ciencia aos interessados na forma da legislacao vigente;
19.13. A Adrninistracao se resguarda no direito de diligenciar junta a pessoa juridica participante do
certame, visando a obter inforrnacoes e aferir in Ioco a infraestrutura da ernpresa/Iicitante.
19.14. Fica eleito o foro da Comarca de Itaitinga, Estado do Ceara, para solucionar quaisquer
questces oriundas desta licitacao.
ltaitinga CE, 30 de novembro de 2021
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ANEXO I - MINUTA DE PROPOSTA
TOMADA DE PRE<_;OS N° 2021.00.008 TP
Ao Sr. Presidente da Cornissao de Licitacao
Prefeitura Municipal de Itaitinga/CE.
Atraves do presente, declaro, inteira subrnissao aos preceitos da Lei Federal n° 8.666/93 e,
as clausulas e condicoes previstas no edital de Tomada de Precos n°
, com data
de abertura marcada para o dia __ de
de 2021, as 08:30 horas, na sala da Comissao de
Licitacao, situada na situada na Av. Ce!. Virgilio Tavera, 1710, Itaitinga/CE.
Declaro, ainda, que caso seja vencedor do presente certame que cumprirei com diligencia a
fiel observancia de execucao do (s) objeto abaixo discriminado (s):
Objeto: Contratacao de prestacao de service com solucao de software integrado, com uso
de um banco de dados, hospedada em servidor web windows ou linux, compreendendo sua
instalacao, rnigracao e configuracao de dados, treinamento de usuarios e services de manutencao
evolutiva e suporte operacional, com armazenamento em data center sob a responsabilidade da
empresa contratada, de interesse da Secretaria de Adrninistracao e Financas e Secretaria do
Trabalho e Assistencia Social do Municipio de Itaitinga/CE, conforme Projeto Basico.

Item
01

02

03

04

,-•~u

itJhid .

Q!d.,

t:ontratac;ao de
especializada para
restacao de services de locacao, manutencao e
,suporte de sistemas de Adrninistracao Tributaria
para a tender as necessidades da Secretaria de
\dministrac;ao e Financas da Prefeitura Municipal
kie Itaitinga/CE.
para
Contratacao de empresa especializada
1Ptestac;ao de services de locacao, rnanutencao e
suporte de sistemas de Gestao de Nata Fiscal
IEletr6nica Web para a tender as necessidades da
de Adrninistracao e Financas da
Secretaria
IPrefeitura Municipal de Itaitinga/CE.
::::::ontratac;:ao de empresa especializada
para
prestacao de serv1c;os de locacao, manutencao e
suporte de sistemas de Contabilidade Publica para
atender as necessidades da Secretaria de
\dministrac;:ao e Financas da Prefeitura Municipal
de Itaitinga/CE.
:::::on tra tacao de empresa especializada para
prestacao de services de locacao, rnanutencao e
suporte de sistemas de Gestao de Fluxo de
IProcesso para a tender as necessidades da
i::,ecretana de Adrninistracao e Financas da
[Jrefeitura Municipal de Itaitinga/CE.
Contratacao
de empresa especializada para
prestacao de servicos de locacao, rnanutencao e

Mes

12

f

h

05

..
.
empresa
I

I

Mes

12
I
I

12

Mes
I

Mes

12

I

I
!

I
I
I
I

Mes

:

I

12

I
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suporte

06

07

08

de sistemas de Folha de Pagamento para
atender as necessidades
da Secretaria
de
k-\.dministrac,:ao e Financas da Prefeitura Municipal
de Itaitinga/CE.
.
Contratacao
de empresa
especializada
para
prestacao de services de locacao, manutencao e
suporte de sistemas de Almoxarifado para atender
as necessidades da Secretaria de Administracao e I
Financas da Prefeitura Municipal de Itaitinga/CE.
I
Contratacao
de empresa
especializada
para I
prestacao de services de locacao, rnanutencao e ·
suporte de sistemas de Controle Patrimonial para
atender
as
necessidades
da Secretaria
de
Administracao e Financas da Prefeitura Municipal
de I tai tinga I CE.
Contratacao
de empresa
especializada
para
prestacao de services de locacao, manutencao
e
suporte de sistemas de Controle das Doacoes
Sociais para atender as necessidades
da Secretaria
klo Trabalho
e Assistericia
Social da Prefeitura
!Municipal de Itaitinga/ CE.

Mes

12

Mes

12

Me.s

12

I

Identificacao:
Endereco:
CNPJ n°
Cidade:
Representante Legal:
CPFn°
E-mail:
Validade da Proposta: 90 dias
Prazo de Execucao Contratual: de acordo corn o Edital
Declaramos ainda que, nos valores apresentados
acima, estao inclusos
custos e demais encargos que incidam sobre os services prestados,

todos os tributos,

tarifas

Data:

Iden tificacao
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ANEXO II -MINUTA DE CONTRATO
TOMADA DE PRE<;OS N° 2021.00.008 TP

CONTRATO N°

_
TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICIPIO DE ITAITINGA,
ATRAVES
DA
E A
EMPRESA
, PARA O FIM QUE
A SEGUIR SE DECLARA:

O Municipio de Itaitinga/CE, pessoa juridica de direito publico, arraves da Secreraria de
________ , CNPJ n°
, com sede na
, a segmr
denominado
CONTRATANTE,
neste
ato representado
pelo seu
Secretario,
Sr.
·-------' abaixo assinado e a empresa
, pessoa juridica de
direito privado, CNPJ n°
, sito a
, a segu1r
denominada CONTRA TADA, neste am representada pelo Sr.
(qua!ijicatdo),
portador da Carteira de Identidade n°
e do CPF n"
, resolvem
firmar o presente coritrato, como especificado na clausula primeira, em conformidade com o
Processo Licitatorio n°
na modalidade Tomada de Precos
n°
________, do tipo menor prec;:o, regime de execucao indireto, empreitada por prec;:o
unitario, sob a regencia da Lei Federal n° 8.666/93 e suas alteracoes posteriores, e demais
legislacoes pertinentes, cada qual naquilo que couber, e mediante as seguintes clausulas e condicoes:
CUUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1. Processo de Licitacao, na modalidade Tomada de Precos, em conformidade com a Lei Federal
n° 8.666/93 - Lei das Licitacoes Publicas e no processo administrativo 11°
_
devidamente homologado pela Secretaria de
da Prefeitura Municipal de Itaitinga.
cLAusuLA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1. Constitui objeto do presente contrato a:
, conforme
Projeto Basico, sendo:
_
cLAusuLA TERCEIRA - DO VALOR E DO REAJUSTE
3.1. A Contratante pagara a Contratada o valor mensal R$
), perfazendo o valor
global R$
(
).
3.2. Os prec;:os contratados poderao ser reajustados pelo indice IGP-M/FGV, quando da ocorrencia
de 12 (doze) meses ap6s a execucao do contrato.
4. DA VALIDADE, DA VIGEN CIA EDA EXECU<;AO
4.1. 0 Contrato resultante da presence licitacao tera validade e eficacia da data da sua assinatura ate
12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, nos terrnos do art. 57, IV da Lei 8.666/93.
cLAusuLA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS
5.1. As despesas ocorrerao a conta de recursos especificos consignados no respective orcamento
municipal, inerentes a Secretaria Contratante sob a seguinte dotacao orcameritaria n°
________ . Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00 - Fonte de recursos: Ordinario,
cLAusuLA SEXTA- DO PRE<;O E DO PAGAMENTO
6.1. Os pagamentos serao realizados apos a execucao dos services, com a devida documeritacao
fiscal.

.
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6. 1.1. Os precos pactuados poderso ser restabelecidos, para a manutencao do equilibrio economico
- financeiro do contrato, desde que o eventual aumento dos custos venha a ser devidamente
comprovado, por meio de planilha analitica e documentacao habil.
6.2. 0 objeto sera atestado e pago, pela Prefeirura Municipal de Itaitinga nos prazos e na forma
estabelecidos no Contrato,
6.3. 0 pagamento sera efetuado, em ate O 30 (trigesimo) dia, contados da data do recebimento da
nota fiscal, diretamente pela Prefeitura Municipal de Itaitinga.
6.4. Os pagamentos somente poderao ser realizados com a devida apresentacao das certidces de
regularidade fiscal e trabalhisra,
7. DA PRESTA<_;AoDOS SERVI<_;OS, DA FISCALIZA<_;Ao E DO RECEBIMENTO
7 .1. Os services deverao ser executados a criterio da Contratada, desde que obedecidas todas as
normas e prazos contidos no instrumento convocat6rio, estando a Contratante obrigada a prestar
todas e quaisquer informacoes, se necessario, quanto ao born cumprimento da obrigacao pela
Contra tad a.
7.2. Os services deverao abranger toda e qualquer necessidade que assim o departamento dernandar
qua11toa execucao dos services.
7.3. A fiscalizacao do Contrato sera exercida por servidor designado pela Contratante.
7.4. 0 recebimen to se dara apos a verificacao das formalidades legais exigidas 110 pres en te o bjeto
coritrarual, assim por servidor designado pela Adrninistracao, no prazo maximo de ate 05 (cinco)
dias.
7.5. Considerande- a rejeicao do objeto, a Adrninistracao devera expor suas razoes, devendo a
Contratada faze-la em conformidade com a indicacao da Contratante, 110 prazo maximo de 05
(cinco) dias, contados da notificacao por escrito, mantido o prec;:o inicialmente contratado.
7.6. E vedada a subcontratacaoz'sublocacao dos servic;:os/sistemas, sob pena de rescisao contrarual.
CLA.USULA OITAVA- DAS SAN<_;OES
8.1. 0 licitante que ensejar o retardamento da execucao do certame, nao mantiver a proposta, falhar
ou fraudar na execucao do Contrato, comportar-se de modo inidoneo, fizer declaracao falsa ou
cometer fraude fiscal, garantido o direito previo da citacao e da ampla defesa, ficara impedido de
licitar e contratar com a Adrninistracao, pelo prazo de ate 02 anos, enguanto perdurarem os
motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a reabilitacao perante a
pr6pria autoridade que aplicou a penalidade,
sem prejuizo das multas previstas no edital e
no termo de contrato e das demais corninacoes legais.
8.2. A Contratada ficara, ainda, sujeita as seguintes penalidades, em caso de inexecucao total ou
parcial do contrato, erro de execucao, execucao imperfeita, mora de execucao, inadimplemento
contratual ou nao veracidade das inforrnacoes prestadas, gara11tida a previa defesa:
I - advertencia, sancao de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n° 8.666/93, podera ser aplicada
nos seguintes casos:
a) descumprimento das obrigacoes e responsabilidades assumidas na licitacao.
b) outras ocorrencias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos services da
Contratante, desde que nao caiba a aplicacao de sancao mais grave.
II - multas (que poderao ser recolhidas em qualguer agencia integrante da Rede Arrecadadora de
Receitas, por meio de Documento de Arrecadacao Municipal - DAM, a ser preenchido de acordo
com instrucoes fornecidas pela Contratante).
a) de 1 % (um por cento) sobre o valor contratual total do exercicio, por dia de atraso e/ ou
interrupcao na execucao do objeto, limitada a 10% do mesmo valor.
b) de 5cyo (cinco pot cento) sobre o valor contratual total do exercicio, por infracao a gualquer
clausula ou condicao do contrato, nao especificada nas demais alineas deste inciso, aplicada em
dobro na reincidencia,
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III - suspensao ternporaria de participacao em licitacao e impedimenta de contratar com o
Munidpio de Itaitinga, por prazo nao superior a 02 (dois) anos,
IV - declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica, enquanto
perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate gue seja promovida a reabilitacao perante
a autoridade gue aplicou a penalidade, depois do ressarcimento a Adrninistracao pelos prejuizos
resultantes e depois de decorrido o prazo da sancao aplicada com base nos incisos anteriores.
8.3. No processo de aplicacao de penalidades e assegurado o direito ao contradit6rio e a ampla
defesa, garantida nos prazos de 05 (cinco) dias uteis para as sancoes previstas nos incisos I, II e III
do item 8.2 supra e 10 (dez) dias corridos para a sancao prevista no inciso IV do mesmo item.
8.4. 0 valor da multa aplicada devera ser recolhido ao Tesauro Municipal no prazo de 05 (cinco)
dias a contar da notificacao ou decisao do recurso. Se o valor da multa nao for pago, ou depositado,
sera automaticamente descontado do pagamento a gue a Contratada fizer j11s. Em caso de
inexistencia OU insuficiencia de Credito da Contratada, 0 valor devido sera cobrado
administrativamente ou inscrito como Divida Ativa do Munidpio e cobrado mediante processo de
execucao fiscal, com os encargos correspondences.
8.5. As sancoes previstas nos itens supra, poderao ser aplicadas as licitantes que, em razao do
contrato objeto desta licitacao:
I - praticarem atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacao.
II - demonstrarem nao possuir idoneidade para contratar com a Adrninistracao Publica, em virtude
de atos iliciros praticados.
III - sofrerem condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos.
8.6. As sancoes previstas nos incises I, III e IV do item 8.2 supra poderao ser aplicadas juntamente
com a do inciso II do mesrno item, facultada a defesa previa do interessado no respectivo processo,
no prazo de 05 (cinco) dias uteis,
cr.Ausur.x NONA - DA RESCISAO
9.1. 0 Contrato podera ser rescindido pelos motivos especificados nos artigos 77 e 78 da Lei n°
8.666/93 e nas formas previstas nos artigos 79 e 80 da mesma lei e suas alteracces posreriores.
9.2. A inadirnplencia das clausulas e condicoes estabelecidas no instrumento convocatorio, pela
Contratada, assegurara a Contratante o direito de da-lo por rescindido mediante notificacao
entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento.
9.3. Os procedimentos de rescisao contratual, determinados por ato unilateral da Contratante, serao
formalmente motivados, assegurado contraditorio e a ampla defesa, mediante previa e comprovada
intirnacao da interessada para que, se o desejar, apresente defesa no prazo de 05 (cinco) dias uteis,
contados de seu recebimento e, na hip6tese de desistir da defesa, interpor recurso hierarquico no
prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da intimacao comprovada da decisao rescisoria,
9.3. 1. Nao cabera recurso quando a rescisao contratual for arnigavel, devendo a mesma ser apenas
autorizada e justificada pela autoridade competente.
9.4. E clever da Contratada reconhecer os direiros da Adrninistracao em caso de rescisao
adrninistrativa prevista no art. 77 da Lei de Licitacoes.
cLAusuLA DECIMA- DAS OBRIGA<_;OES DA CONTRATANTE
10.1. A. Contratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as condicoes necessarias ao pleno
cumprimento das obrigacoes decorrentes da presente licitacao, consoante estabelece a Lei n°
8.666/93.
10.2. Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto contratual.
10.3. Providenciar os pagamentos a Contratada, a vista das notas fiscais/faturas devidamente
atestadas, pelo setor competente.
10.4. Indicar os locais e horarios em que deverao ser prestados os services;
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10.5. Paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execucao do contrato, de forma parcial ou total,
mediante pagamento unico e exclusivo do fornecimento executado;
10.6. Rejeitar os services que nao atendam aos requisitos e especificacces constantes neste Projeto
Basico.

CLA.USULA DECIMA PRIMEIRA- DAS OBRIGA<_;:OES DA CONTRATADA
11.1. Executar o objeto contratual em conformidade com as condicces e prazos estabelecidos
na
proposta e Projeto Basico, observando ainda todas as norrnas tecnicas que eventualmente regulem a
execucao dos services, responsabilizando-se,
ainda, por everituais prejuizos dccorrentes
do
descumprimento de qualquer clausula ou condicao aqui estabelecida.
11.2. Manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade
com as obrigacoes
assumidas, todas as condicces de habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao,
11.3. Arcar com eventuais prejuizos causados
Contratante e/ ou a terceiros, provocados por
ineficiencia ou irregularidade cometida por seus empregados ou prepostos envolvidos na execucao
do contrato.
11.4. Aceitar nas mesmas condicoes contratuais os acrescirnos e supressces ate 25% (vinte e cinco
por cento) do valor inicial atualizado do contra to.
11.5. Designar profissionais qualificados, como responsavel pelo acompanhamento
dos services, o
qual tambern devera ser dotado de experiencia, suficiente na conducao dos trabalhos.
11.6. Responder a consultas formuladas pelo municipio, seja atraves de e-mail, mensagens, telefone
ou qualquer outro meio que se faca necessario a presente cornunicacao.
11.7. Encaminhar orientacoes tecnicas a esta municipalidade,
seja esta de qualquer natureza,
voltados ao born atendimento e cumprimento dos trabalhos.
11.8. Assumir a responsabilidade
pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer onus de
origem federal, estadual e municipal, bem como, guaisguer encargos judiciais ou extrajudiciais,
sejam trabalhisras, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucao do contrato gue lhes
sejam imputaveis, inclusive com relacao a terceiros, em decorrencia do fornecimento;
11.9. Reparar, corrigir, remover ou substituir,
suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarern vicios, defeitos ou incorrecoes;
11.10. Responsabilizar-se
pelos danos causados
diretamente
a contratante
ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do fornecimento, nao excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade a fiscalizacao ou o acompanhamento
pelo orgao interessado;
11.11. Indicar preposto, aceito pela Adrninistracao, para representa-lo na execucao do contrato. As
decisoes e providencias que ultrapassarem a competencia do representante do contratado deverao
ser comunicadas aos seus superiores em tempo habil para a adocao <las medidas convenienres;
11.12. Prestar os esclarecimentos
gue forem solicitados
pela contratante,
cujas reclarnacces se
obrigam a atender prontamente, bern como dar ciencia ao mesmo, imediatamente e pot escrito, de
qualquer anormalidade que verificar quando da execucao do contrato;
11.13. Dispor-se a toda e qualguer fiscalizacao da contratante, no tocante a realizacao do service,
assim como ao cumprimento das obrigacoes previstas no Projeto Basico;
11.14. Prover todos os meios necessaries
garantia da plena operacionalidade do service, inclusive
considerados os casos de greve ou paralisacao de qualquer natureza;
11.15. Respeitar e fazer cumprir a legislac;:ao de seguranc;:a e saude no trabalho, previstas nas normas
regulamentadoras pertinentes a execucao dos services;
11.16. Manter, sob as penas da lei, o mais cornpleto e absoluto sigilo sabre quaisquer dados,
inforrnacoes, documentos, especificacces tecnicas e comerciais dos materiais da contratante, de que
venha a tomar conhecimento ou ter acesso, ou que venham a ser confiados, sejam relacionados ou
nao com o service, objeto do Projeto Basico;
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11.17. M-a-nter,--durante a vigencia do Contrato, todas as condicoes de habilitacao e qualificacao
exigidas no Edital relativo a licitacao da qua! decorreu o presente ajuste, nos termos do art. 55,
inciso XIII, da Lein° 8.666/93, que sera observado, quando dos pagamentos a Contratada.
11.8. Nao subcontratar/sublocar os servicos.' sistemas, no todo ou em parte, sob pena de rescisao
contratual.

11.19. Responsabilizar-se pelos danos causados a Contratante por culpa, dolo, negligencia ou
imprudencia de seus profissionais, bem como danos da base dados da prefeitura causados pelo
sistema da contratada;
11.20. Manter sigilo fiscal das inforrnacoes que lhe forem disponibilizadas para execucao do service
contratado;
11.21. Ministrar treinamento presencial aos atores envolvidos nos processos;
11.22. Manter services de suporte tecnico para resolucao de evenruais problemas na ferramenta ou
duvidas que venham a surgir por ocasiao da execucao das atividades pelos usuarios;
11.23. Fornecer e manter \v'eb Service que sera consumido pela solucao tecnol6gica;
11.24. Aruar para viabilizar a transferencia de arquivos e banco de dados oriundos de sistemas que
serao substituidos;
11.25. Estabelecer nivel de Acesso por Usuario em todos os sistemas indicados no objeto;
11.26. Desenvolver as suas expensas upgrade visando a arualizacao dos componentes
do hardware ou do software sob sua responsabilidade;
11. 27. Envidar esforcos para desenvolvimento de Painel de Dashboard, quando solicitado pela
contra tad a.
CIAUSULA DECIMA SEGUNDA- DA VINCULA<_;:A.O CONTRATUAL
12.l. Este contrato esta vinculado de forma total e plena ao Processo Licitat6rio n°
________ , Tomada de Precos n°
, que !he deu causa, para cuja
execucao exigir-se-a a rigorosa obediencia ao Edita! e seus anexos, a Lei Federal n° 8.666/93, e suas
alreracoes posteriores e a proposta de prec;:os da Contratada, parte integrante do presente
instrumento contratual.
CIAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO FORO
13.1. Fica eleito o foro da Comarca de Itaitinga/CE, para conhecimento das questoes relacionadas
com o presente Contrato que nao forem resolvidos pelos rneios administrativos.
E, assim, inteiramente acordados nas clausulas e condicoes retro - estipuladas, as panes
contratantes assinam o presente instrumento, em duas vias, perante 02 (duas) testernunhas maiores,
capazes, que tambem o subscrevem.
Itaitinga/ CE,

de

de

. Contratante

Contratado (a)

Testemunhas:
01.
Nome:
CPF:

_

9
t.*

02.
Nome:
CPF:
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ANEXO III - DECLARA<_;:.AO DE IDONEIDADE
TOMADA DE PRE<_;:OSN° 2021.00.008 TP

A ------- inscrita 110 CNPJ n° ________ , com sede na cidade de

______ ,, estado do
sito a
, por intermedio de seu
representa11te legal, Sr.
, portador da Carteira de Identidade n°
________ e do CPF 11°
, DECLARA, em conformidade com o art. 32,
paragrafo 2°, da Lei Federal n° 8.666/93, que nao foi declarada inidonea e que nao existem faros
supervenientes junto a Prefeitura Municipal de Itaiti11ga/CE, gue sejam impeditivos de sua
habilitacao para este certame licitatorio, compromerendo-se, ainda, a comunicar imediatamen te
qualquer eventual penalidade administrativa que venha a sofrer, por qualquer ente publico, ap6s a
habilitacao 110 presente certame licitatorio, ficando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrencias
posteriores.
Data:

Representante Legal
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ANEXO IV - DECLARA<_;AO QUE NAO EMPREGA MENOR
TOMADA DE PRE(_;OS N° 2021.00.008 TP

A
, inscrita no CNPJ n°
, com sede na cidade de
______
, estado do
, sito a
, por interrnedio de seu
representante legal, Sr.
, portador da Carreira de Identidade n°
e do CPF n°
, DECLARA, para fins de participacao na
licitacao na modalidade Tomada de Precos n°
, atendendo ao disposto no incise
V do art. 27 da Lein° 8.666/93 de 21/06/1993
e suas alteracoes posteriores, em cumpri.mento
ainda ao que determina o inciso XXXIII do art. 7° da Constituicao Federal e Lei n° 9.854, de
27 /10/1999, que nao emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho norurno, perigoso ou
insalubre.
Data:

Representante Legal
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ANEXO V - PROJETO BASICO
TOMADA DE PRE<_;OS N° 2021.00.008 TP

1. DO OBJETO
1.1. Contratacao de prestacao de service com solucao de software integrado, com uso de um
banco de dados, hospedada em servidor web windows ou linux, compreendendo sua
instalacao, migracao e configuracao de dados,
treinamento de usuarios e services de
manutencao evolutiva e suporte operacional, com armazenamento em data center sob a
responsabilidade da empresa contrarada, de interesse da Secretaria de Administracao e Finances
e Secretaria do Trabalho e Assistencia Social do Municipio de Itaitinga/CE.
1.2. Da Descricao Detalhada dos Servicoa/ Sistemas:
1.2.1. Sistema de Contabilidade Publics
O Sistema de Contabilidade devera atender as seguintes especificacoes tecnicas:
- Permitir a implantacao do Plano de Comas Aplicado ao Setor Publico - PCASP;
- Permitir a Personalizacao de Eventos Contabeis utilizando Contas do PCASP;
- Oferecer Estrutura de Controle para Execucao Autornatica de Eventos Contabeis utilizando
Contas do PCASP;
- Permitir a Integracao do Plano Plurianual - PP A;
- Permitir a Integracao da Lei Orcamentaria 0--\.nu_al - LOA;
- Perrnitir a Integracao entre o PP A e a LO,--\.;
- Permitir o Controle da Execucao Orcamentaria: Receitas orcamentarias e extras, Empenhos,
Liquidacoes, Pagamentos orcarnentarios e extra, Bancos, Convenios, Contratos, Licitacoes,
Alteracoes Orcarrientarias;
- Permitir o controle orcarnentario e financeiro pela utilizacao e controle das Fontes de
Recursos;
- Permitir o controle de uso do Sistema com gestao de Unidades Orcarnentarias por usuarios.
- Perrnitir a Geracao dos Arquivos do Sistema de Informacoes Municipais - S.I.M do TCE.
- Permitir fechamento de periodos de lancamentos de forma geral, pot usuario e unidades
orcarnentarias;
- Permitir o Preenchimento de Cheques, C6pia de Cheques, Recibos e Nota Fiscal;
- Perrnitir os Pagamentos de Credores por meio de lores bancarios;
- Permitir a Conciliacao Bancaria automatics de Cheques e lancamentos decorrentes de
pagamentos gerados por meio de lores bancarios;
- Permitir a emissao dos Relatorios Mensais para o TCE;
- Perrnitir a emissao de Relat6rios Gerenciais para Educacao (SIOPE), FUNDEB, Saude
(SI OPS);
- Perrnitir a ernissao dos Relat6rios da Lei Complementar 101/2001-LRF
com publicacao
automatica em site;
- Perrnitir a emissao da Planilha SICONFI RREO - Relat6rio Resumido da Execucao
Orcamentaria;
- Permitir a ernissao da Planilha SICONFI RGF - Relatorio de Gestao Fiscal;
- Permitir a Publicacao diaria autornatica dos dados contabeis em site contratada por esta
prefeitura atendendo a Lei 131/00 (Lei Transparencia Publica);
- Permitir a ernissao dos Relat6rios da Lei 9.755 - Contas Publicas;
- Permitir a divulgacao automatica dos Relat6rios da LRF na Internet em site contratado por
esta prefeitura;
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- Permitir a ernissao do Balance Anual conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade
Aplicadas ao Setor Publico - NBCASP;
- Permitir a ernissao da Planilha SICONFI DCA - Balance Anual;
- Permitir a ernissao do MAN.AD;
- Permitir a ernissao da DIRF;
- Permitir a Consolidacao de Dados para U nidades Gestoras que utilizam bancos de dados
independentes;
- Permitir o funcionamento em rede local e tarnbern via internet por meio dos services de
conexao remota;
- Permitir o funcionamento em Rede Virtual Privada via internet;
- Permitir a elaboracao de relatorios e graficos gerenciais a partir de recursos de B.I (business
intelligence);
- Permitir o Relacionamento autornatico com Extrato Bancario no Padrao OFX;
- Possuir Modulo Dinamico que permita Integracao via A.PI com Sistemas de Gestao
Administrativa contemplando: Solicitacoes de Despesa; Autorizacoes de Solicitacoes de
Despesa; Autorizacoes de Licitacocs; Licitacoes; Autorizacoes de Contratos; Contratos;
Autorizacoes
de Empenhos;
Empenhos; Autorizacoes
de Liquidacoes; Liquidacoes;
Autorizacoes de Pagamentos; Pagamentos.
- Quando integrado a um Sistema de Gesrao Administrativa, o Sistema Contabil devera
registrar na linha do tempo do Processo Administrativo cada operacao registrada destacando o
dia, hora, setor, operador e o status atribuido a operacao;
- Possuir Modulo Dinarnico que permita Integracao via API com os sistemas de compras,
licitacao, patrim6nio, almoxarifado e merenda escolar;
- Permitir backup de forma manual ou autornatica;
- Possuir modulo de seguranc;a com controle de Nivel de Acesso por Usuario com
personalizacao individual ou por perfil de acesso;
1.2.2. Sistema de Administracao Tributaria
O Sistema de Administracao Tributaria devera atender as seguinres especificacoes tecnicas:
- Permitir o Controle do Cadastro Irnobiliario;
- Permitir o Conrrole do Cadastro Econornico;
- Permitir o Calculo de todos os Irnposros e Taxas conforme C6digo Triburario;
- Permitir o Calculo e Controle de Ernissao Antecipada de IPTU, ISS, ITBI e outros;
- Permitir o cadastro e fiscalizacao do contribuinte substitute;
- Permitir o Parcelamento de Pagamento conforme definicoes do Usuario;
- Permitir a Emissao de Documento de Arrecadacao com C6digo de Barras e QR Code PIX;
- Permitir o Controle de Arrecadacao Propria ou Convenios com Bancos, Casas Lotericas e
outros, com baixa automatica;
- Permitir o Controle Automatico da Divida Ativa, com ernissao de CDA;
- Ofereccr um Modulo completo para REFIS (Programa de Recuperacao Fiscal) Inscricao;
- Permitir a Emissao do Livro Anual;
- 0 ferecer a Ernissao de Carta Cobranca;
- Permitir a gestao dos creditos de natureza tributaria c nao tributaria, desde a sua constituicao
ate a sua possivel inscricao e execucao em Divida Ativa;
- Permitir o Calculo e Emissao de Tributos Espontaneos;
- Permitir a Geracao de arquivos digitais para impressao de DAMs em graficas de grande pone;
- Permitir controle dos permissionarios publicos.
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- Permitir backup de forma manual ou automatica,
- Permitir a integracao com sistema de cadastro multifinalitario,
- Permitir a cobranca extrajudicial da divida ativa.
- Permitir acesso via web as demais secretarias usuarias do sistema quanto a ernissao de taxas e
alvaras.
- Possibilitar ernissoes de documentos importantes como Alvaras, Habite-se e Notas Fiscais de
Service Eletr6nica (nfs-e);
- Disponibilizar ambiente para gerenciamento da Dfvida Ativa municipal;
- Possibilitar abertura e acompanhamento de processos de fiscalizacao;
- Possuir um ambiente de acesso exclusivo das empresas prestadoras de service do municipio,
para o gerenciamento de seus services prestados, Noras Fiscais de Service Eletr6nica (nfs-e)
emitidas e cumprimento das suas obrigacoes principais e acessorias;
- Gerar e apresentar relat6rios com informacoes confiaveis e transparentes, passfveis de
evidenciacao e disponibilizacao para 6rgaos fiscalizadores.
- Possuir modulo de seguranc;:a com controle de Nivel de Acesso por Usuario com
personalizacao individual ou por perfil de acesso.
1.2.3. Sistema de Gestao de Nota Fiscal Eletr6nica Web
O Sistema de Nota Fiscal Eletr6nica devera atender as seguintes especificacoes tecnicas:
- Permitir a Atualizacao cadastral do Contribuinte e Empresa: Cadastro atualizado; Enderecos
baseados em CEP; Multiples enderecos; Hist6rico de atualizacoes; Informacoes tributarias.
- Permitir a Emissao da N ota Fiscal Online: Emissao; Substituicao tributaria autornatica;
Aliquota parametrizada por natureza, regime e CNAE; Integracao com sistemas corporativos
via \XI ebService.
- Perrnitir a Emissao de Nota Fiscal Off line: Contingencia; Solicitacao de NF off line
parametrizada; Emissao off line; Validacoes online.
- Permitir a Emissao do Documento de Arrecadacao; Ernissao online; Geracao de c6digo de
barras de convenio e boleto bancario; Vinculacao de NF's com o Documento de Arrecadacao.
- Gerar OS livros fiscais: Livro diario; Recibo de substituicao triburaria.
- Perrnitir a Integracao contabil: Possibilidade de integracao com o SPED - Fiscal;
Possibilidade de integracao com o SPED - Contabil.
- Permitir a verificacao da siruacao fiscal: Cruzamento de informacoes; Declarado x pago;
Prestado x recebido; Service ao publico em geral; Aurenticacao de NF; Perrnitir a verificacao
de autenticidade; Permitir a Integracao bancaria; Permitir o Planejamento fiscal.
1.2.4. Sistema de Folha de Pagamento
O Sistema de Folha de Pagamento devera atender as seguintes especificacces tecnicas:
- Oferecer integracao ao e-Social - (0 sistema e uma iniciativa da Receita Federal, Caixa
Econ6mica, INSS e Ministerio do Trabalho e que faz parte do SPED - um projeto que busca
modernizar varies ptocessos envolvendo obrigacoes fiscais);
- Permitir a Total integracao a rede bancaria e sisternas SEFIP e RAIS;
- Permitir a Elaboracao do Arquivo Mensa! de Servidores para o Sistema S.I.M do TCE;
- Permitir Cadastro dos Servidores Municipais com uso de Imagens Digitais;
- Permitir Calculo das Folhas de Pagamento: Mensa!, Adiantamento de 13°, Folha de 13°.
Salano (parcela final);
- Permitir Calculo de Folhas Especiais (abonos, diferencas, individuais, grupos de servidores);
- Permitir Elaboracao Automatics do Abono FUNDEB (media anual, salario atual), da GEFIP
com emissao de Guia de pagamento e da RAIS;
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- Permitir a Elaboracao de Relat6rios Especiais: para Controle da Previdencia Municipal, para
acompanhamento do plano de cargos e carreiras, ou ainda elaborados pelo proprio Usuario;
- Possuir modulo especial de Controle do Setor de Pessoa! (pedidos e atendimentos dos
servidores);
- Perrnitir integracao com Sistemas de Controle de Ponto Digital com leitura e lanc;:amentos
automaticos;
- Permitir a gerac;:ao de arquivos bancarios digitais com informacoes financeiras para
pagamento da Falha contemplando bancos publicos e privados;
- Oferecer Modulo Especial de Acornpanhamento do Historico Funcional: Ferias, Licencas,
Suspensoes, Eventos criados pelo Usuario;
- Oferecer Recurso Especial para registro de todas as Alteracoes realizadas com o Servidor:
Funcao, Cargo, Nivel Salarial, Distrito, Secretaria, Setor, Carga Horatia e outros;
- Oferecer modulo de BI (business intelligence) que permita a exploracao do banco de dados
na elaboracao de consultas dinarnicas, gerac;:ao de relatorios, graficos e exportacao de dados
para diversos formatos como CVS, EXCEL e outros;
- Permitir integracao ao Sistema de Recurses Humanos por meio de API;
- Permitir backup de forma manual ou autornatica;
- Possuir modulo de seguranc;:a com controle de Nivel de Acesso por Usuario com
personalizacao individual ou por perfil de acesso.
1.2.5. Sistema de Almoxarifado
O Sistema de Almoxarifado devera atender as seguintes especificacoes tecnicas:
- Permitir o Controle de Estoque minima, maxima e por meta de consumo;
- Oferecer o Controle de Estoque por Unidade Executora, Programa de Governo e Fonte de
Recurso;
- Oferece~ o controle de Requisicao Digital para todas as unidades de consumo do municipio;
- Gerar o Demonstrativo de Consumo por Unidade Executora, Programa de Governo e Fonte
de Recurso;
- Perrnitir o controle de usuarios por Unidade Gestora;
- Gerar a Posicao de Estoque com demonstracao de disponibilidade fisico e financeiro;
- Gerar demonstrativo de Saldo Patrimonial com dernonstracao por Canta PCASP para
destinacao con tabil;
- Gerar o Demonstrativo Evolutivo de consumo por Produto e Unidade Administrativa;
- Permitir o Cadastro da Estrutura Administrativa municipal;
- Permitir o Cadastro de Unidades Executoras e Serores (unidades de consumo);
- Permitir o Cadastro de Fornecedores, grupos de produtos, produtos, Metas de Consumo;
- Permitir o Cadastro de Contratos;
- Permitir o Cadastro de Solicitacoes de Compra;
- Permitir o Cadastro de Ordem de Compra associada a um Contrato;
- Permitir o lancamento de Entradas de almoxarifado com a caracterizacao de diversos tipos de
entrada;
- Permitir o lancamento de Saidas de almoxarifado com a caracterizacao de diversos tipos de
saida;
- Permitir o lanc;:amento de entrada de almoxarifado a partir de uma Requisicao Eletronica;
- Perrnitir que uma Requisicao Eletronica seja atendida pot um ou mais lancamento de saida;
- Perrnitir a Emissao de Guias de Solicitacao (Requisicao Eletronica);
- Permitir a Emissao de Guias de Compra;
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- Permitir.a Emissao de Guias de Entrega;
- Permitir a transferencia de saldos de estoque entre Unidades Executoras, Programas e Fontes
de Recursos, individualmente por item ou em bloco para todos os itens com saldos disponiveis;
- Permitir a Emissao da Nota de Transferencias de I tens de Almoxarifado;
- Perrnitir a Ernissao do Extrato da Movimentacao de Itens de Almoxarifado;
- Permitir a Emissao das entradas de almoxarifados de um periodo;
- Permitir a Ernissao das saidas de almoxarifados de um periodo;
- Permitir a Emissao do relatorio demonstrativo das requisicoes com pendencia de
atendimento, total ou parcial;
- Perrnitir a ernissao de todos os relatorios com a selecao de Unidade Gestora Contabil;
Unidade Orcamentaria; Unidade Execurora; Programa de Governo; Fonte de Recurso
individual ou consolidado.
- Possuir modulo de seguranc;:a com controle de Nivel de Acesso pot Usuario com
personalizacao individual ou por perfi.l de acesso.
- Oferecer integracao com os sistemas de contabilidade, Iicitacao, compra patrim6nio e
merenda escolar.
1.2.6. Sistema de Controle Patrimonial
O Sistema de Conrrole Patrimonial devera a tender as seguintes especificacoes tecnicas:
- Permitir o Cadastro de Bens Patrimoniais Moveis, Bens Patrimoniais Irnoveis, Bens
Relacionaveis e Bens de Uso Publico (pracas, parques, jardins);
- Permitir o Cadastro da Estrutura Administrativa municipal no ambito da LOA;
- Permitir o Cadastro de Secretarias, Setores, Fornecedores e Localizacao Fisica;
- Oferecer o Processo de Inclusao Multipla (lancamento autornatico para varias unidades);
- Gerar o Controle de transferencia de Bens entre as Unidades Adrninistrativae;
- Gerar o Controle de Reavaliacao e Depreciacao de Bens Patrimoniais conforme as novas
Normas Contabeis Aplicadas ao Setor Publico conforme estabelecido pela Secretaria do
Tesouro Nacional - STN;
- Gerar a Emissao do Tombamento de Bens Patrimoniais;
- Gerar a Ernissao do Inventario;
- Gerar a Emissao de Termo de Responsabilidade por Bens Lotados;
- Gerar a Emissao de Bens Relacionados;
- Gerar a Ernissao de Bens Patrimoniais;
- Gerar a Emissao de Termos de Transferencia;
- Gerar a Ernissao de Etiquetas com Numero de Tombamento Patrimonial;
- Oferecer integracao com os sistemas de Contabilidade, compras, licitacao e merenda escolar;
- Permitir Auditoria de informacoes dos bens cadastrados no Sistema de Controle Patrimonial
com as informacoes cadastradas no TCE;
- Possuir modulo de seguranc;:a com controle de Nivel de Acesso por Usuario com
personalizacao individual ou por perfil de acesso,
- Oferecer integracao com os sistemas de contabilidade, licitacao, compra e merenda escolar.
1.2.7. Sistema de Gestao de Fluxo de Processos de Gestao Municipal.
O Sistema de Gestao de Fluxos de Processos devera atender as seguintes especificacoes
tecnicas:

- Acesso ao sistema via \Veb;
- Acesso do interessado a tramitacao dos processos via Internet, mediante senha de acesso;
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- Acompa.nhameoto .e visualizacao de pareceres e despachos de um processo em qualquer de
suas fases;
- Adotar a filosofia de Centro de Custa da Despesa;
- Cadastros de solicitantes internos e externos;
- Contemplar no cadastro do DID controle de saldos dos Processos Licitat6rios, Contratos e
demais processos administrativos;
- Controlar o limite da Despesa por Unidade Orcarnentaria conforme o planejamento da
Receita;
- Controle automatico da movimentacao dos processos, suas datas de envio e recebimento;
- Controle de contratos, verificando as guantidades ou valores ja utilizados de todos os itens e
vigencia, inclusive de aditivos;
- Controle total dos fluxos administrativos;
- Ernissao de relat6rios para cornprovacao da movimentacao e localizacao de processos;
- Gerencia de processos com acoes de abertura, correcao, manutencao, consulta, recebimento,
deferimento e indeferimento;
- Gestao de anexos fisicos e digitais;
- Historico de todos os eventos ocorridos em cada setor com visao ampla e gerencial do perfil
de todos os departarnentos e setores;
- Oferecer consultas da Execucao Orcarnentaria e Financeira;
- Oferecer controle de acesso do usuario por Unidade Funcional;
- Oferecer Ferramenta para uso de assinaturas via certificado digital na documentacao.
- 0 ferecer integracao com os sistemas de contabilidade, compras, licitacao, patrim6nio e
merenda escolar;
- Oferecer mecanismos de controle do Documento de Intencao de Despesa (DID) por
Unidade Orcamentaria integrado com o Fluxo de Caixa;
- Oferecer recurso de transferencia de inforrnacao do documento de intencao de despesa
(DID) para o Empenho;
- Oferecer recurso de transferencia de informacao do documento de intencao de despesa
(DID) para a Liquidacao de Empenho;
- Oferecer recurso de transferencia de inforrnacao do documenro de intencao de despesa
(DID) para o Pagamento de Empenho;
- Oferecer recurso para Agendamento de Pagamento por Fonte de Recurso e Canta Bancaria;
- Permitir o cadastro das Unidades Funcionais;
- Permitir o planejamento da Despesa com definicao de cotas mensais por Unidade
Orcamentaria, Centros de Custos e Fontes de Recurso;
- Permitir transferencias de saldos entre Centros de Custos distintos;
- Acompanhamento de Obras;
- Agendamento de pagamentos;
- Cadastro das intencoes de despesa;
- Cadastro das solicitacoes de compras;
- Cadastro de Unidades Funcionais;
- Consulta de notas de empenho;
- Consulta de notas de liquidacao;
- Consulta de processos;
- Consulta de saldos bancarios e de contratos;
- Demonstrativo de saldos bancarios;
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- Demonstrativos de empenhos, liquidacoes e pagamentos;
- Envio e recebimento de processos eletronicamente;
- Extratos de centro de custos;
- Extratos de contratos;
- Extratos de empenhos;
- Manter saldos para programacao de despesas;
- Programacao da despesa;
- Relat6rio de despesas realizadas;
1 ,-2,8, Sistema -de Controle de Doacces Sociais.
O Sistema de Controle de Doacoes Sociais, devera atender as seguintes especificacoes tecnicas:
- Emitir carteira de identificacao municipal do beneficiario;
- Gerar a ficha de requisicao e encaminhamento;
- Gerar relat6rio par item doado relative ao custo dos beneficios concedidos;
- Gerar demonstrativo estatistico de beneficios eventuais;
- Gerar estatisticas de atendimento par localizacao, par itens de atendimento;
- Gerar listagem de aniversariantes e etiquetas;
- Gerar o demonstrativo dos beneficios eventuais concedidos (exigido pelo TCE);
- Gerar o termo de auxilio funeral;
- Gerar o termo de beneficio eventual;
Gerar os demonstrativos analitico de beneficios eventuais abordando localidades,
representantes, itens de atendimento;
- Gerar relat6rio comparativo entre os beneficios requeridos e atendidos;
- Oferecer integrac;:ao com os sistemas de contabilidade, licitacao, compra patrim6nio e
merenda escolar.
-Perrnitir o cadastro de auxilio funeral;
-Permitir o cadastro de beneficiaries;
-Perrnitir o cadastro e controle de beneficios eventuais par: representante de comunidades,
localidade, beneficiaries, itens de beneficios eventuais;
- Permitir o registro e acompanhamento dos requerimentos de beneficios eventuais;
- Possuir modulo de seguranca com controle de nivel de acesso pot usuario com
personalizacao individual ou pot perfil de acesso.
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Processo para atender as necessidades da Secretaria de Adrninistracao
e Financas da Prefeitura Municipal de Itaitinga/CE.
Contratacao de empresa especializada para prestacao de services de
Mes
12
05
ocacao, manutencao e suporte de sistemas de Falha de Pagamento
nara a tender as necessidades da Secretaria de Adrninis tracao e
Financas da Prefeitura Municipal de Itaitinga/CE.
I
I\1es
12
06 Contratacao de empresa especializada para prestacao de services de
ocac;:ao, manutenc;:ao e suporte de sisternas de Almoxarifado para
atender as necessidades da Secretaria de Adrninistracao e Financas da I
Prefeitura Municipal de Itaitinga/CE.
J\le.s
07 -- Contratacao de empresa especializada para prestacao de services de
12
ocacao, manutencao e suporte de sistemas de Controle Patrimonial
para a tender as necessidades da Secretaria de Adrninistracao e
Financas da Prefeirura Municipal de Itaitinga/CE.
08
Contratacao de empresa especializada para prestacao de services de
Mes
12
ocacao, manutencao e suporte de sistemas de Controle das Doacoes
..
oociais para a tender as necessidades da Secretaria de Trabalho e
Assistencia Social da Prefeitura Municipal de Icaitinga/CE.
2.1. Os services tern custos estimados em R$239.280,00 (Duzentos e trinta e nove mil, duzentos e
oitenta reais).
I

('

3. DASJUSTIFICATIVAS

3.1. J ustifica-se a presente contratacao pela necessidade de suporte de sisternas e software de
gesrao para otirnizar a rnaquina publica e manter o registro dos atos e dos fatos adrninistrativos,
relativas aos gastos publicos, A gestii.o municipal busca a cada dia aperfeic;:oar seus services. 0
grande volume de inforrnacoes geradas constantemente deve ser realizado com segutanc;:a e
agilidade, de forma a desburocratizar as atividades. Os objetivos institucionais estabelecidos
foram: fornecer services com qualidade e tempestividade; apnmorar os resultados
institucionais, otimizando a relacao custo-beneficio pelos services publicos. A implantacao de
Sisternas informatizados permite ao ente publico melhor gestao dos processos internos,
otimizando a execucao das atividades pelas areas afins. Para fazer frente as transformacoes por
que passa a adrninistracao Publica, torna-se imprescindivel o uso de sistemas informatizados e
de banco de dados, de fonna a possibilitar maior controle de inforrnacoes. Cumpre destacar
que a administracao municipal, calcada na experiencia vivenciada nos ultimas anos, optou por
deflagrar procedimento licitat6rio que contemple os sistemas de informatics utilizados pelas
Secretarias de Financas e Adrninistracao da Prefeitura de Itaitinga/ CE. Com o objetivo de
permitir maior cornpetitividade entre as empresas interessadas e pot consequencia obter menor
custo, optamos pela divisao dos sistemas em lotes, sendo obrigat6rio, no cntanto, que cada
emptesa vencedora execute prova de conceito a fim de demonstrar a compatibilidade tecnica
entre seu sistema e os demais.

4. DO FUNDAMENTO LEGAL
4.1. Lein° 8.666/93 e Legislacao Complementar.
4.2. Modalidade - Tomada de Precos.
4.3. Regime de Execucao: Indireto, Empreitada por Preco Unitario.

5. DA VALIDADE, DA VIGENCIA, DA EXECU<;;:AO E DO REAJUSTE
5.1. 0 Contrato resultante da presente licitacao tera validade e eficacia da data da sua assinatura
por ate 12 (doze) meses, podendo set prorrogado, nos termos do art. 57, IV da Lei 8.666/93 .
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5.2. Os prec;:os contratados poderao ser reajustados pelo indice IGP-M/FGV,
ocorrencia de 12 (doze) meses ap6s a execucao do contrato.
6.

quando da

DAS OBRIGA<;OES CONTRATUAIS DA CONTRATANTE

6.1. A Contratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as condicoes necessarias ao
pleno cumprimento das obrigacoes decorrentes da presente licitacao, consoante estabelece a
Lein° 8.666/93.
6.2. Fiscalizar e acompanhar a execucao do objeto contratual.
6.3. Providenciar os pagamentos a Contratada, a vista das notas fiscais/ faturas devidamente
atestadas, pelo setor competence.
6.4. Indicar os locais e horarios em que deverao ser prestados os services;
6.5. Paralisar ou suspender, a qualquer tempo, a execucao do contrato, de forma parcial ou
total, mediante pagamento unico e exclusive do fornecimento executado;
6.6. Rejeitar os services que nae atendam aos requisitos e especificacoes constantes neste
Projeto Basico.

7. DAS OBRIGA<;6ES CONTRATUAIS DA CONTRATADA
7.1. Executar o objeto contratual em conformidade com as condicoes e prazos estabelecidos na
proposta e Projeto Basico, observando ainda todas as norrnas tecnicas que eventualmente
regulem a execucao dos services, responsabilizando-se,
ainda, por eventuais prejuizos
decorrentes do descumprimento de qualquer clausula ou condicao aqui estabelecida.
7.2. Manter, durance toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes
assumidas, todas as condicces de habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao.
7.3. Arcar com eventuais prejuizos causados a Contratante e/ou a terceiros, provocados por
ineficiencia ou irregularidade cometida par seus empregados ou prepostos envolvidos na
execucao do contrato.
7.4. Aceitar nas mesmas condicoes contratuais OS acrescirnos e supressoes ate 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
7 .5. Designar profissionais qualificados, coma responsavel pelo acompanhamento dos services,
O qua! tambern devera ser dotado de experiencia, suficiente na conducao dos trabalhos.
7 .6. Responder a consultas formuladas pelo municipio, seja atraves de e-mail, mensagens,
telefone ou qualquer outro meio que se faca necessario a presente comunicacao,
7.7. Encaminhar orientacoes tecnicas a esta municipalidade, seja esta de qualquer natureza,
voltados ao bom atendimento e cumprimento dos trabalhos.
7.8. Assumir a responsabilidade pelo pagamento de todos os impastos, taxas e quaisquer onus
de origem federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou
extrajudiciais, sejam trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais resultantes da execucao do
contrato que lhes sejam imputaveis, inclusive com relacao a terceiros, em decorrencia do
fornecimento;
7.9. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, o objeto do
contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes;
7 .10. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a contratante ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execucao do fornecimento, nao excluindo ou reduzindo
essa responsabilidade a fiscalizacao ou o acompanhamento pelo orgao interessado;
7.11. Indicar preposto, aceito pela Adrninistracao, para representa-lo na execucao do contrato.
As decisoes e providencias que ultrapassarem a competencia do representante do contratado
deverao ser comunicadas aos seus superiores em tempo habil para a adocao das medidas
convenientes;
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7.12. Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela contratante, cujas reclarnacoes se
obrigam a atender prontamente, bem como dar ciencia ao mesmo, imediatamente e por escrito,
de qualquer anormalidade que verificar quando da execucao do contrato;
7.13. Dispor-se a toda e qualquer fiscalizacao da contratante, no tocante a realizacao do service,
assim como ao cumprimento das obrigacoes previstas neste Projeto Basico;
7 .14. Prover todos os meios necessaries a garantia da plena operacionalidade do service,
inclusive considerados os casos de greve ou paralisacao de qualquer natureza;
7 .15. Respeitar e fazer cumprir a legislacao de seguranr;:a e saude no trabalho, previstas nas
normas regulamentadoras pertinentes a execucao dos services,
7 .16. Manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluro sigilo sob re guaisquer dados,
informacoes, documentos, especificacocs tecnicas e comerciais dos materiais da contratante, de
que venha a tomar conhecimento ou ter acesso, ou que venham a ser confiados, sejam
relacionados ou nao com o service, objeto deste Projeto;
7.17. Manter, durante a vigencia do Contrato, todas as condicoes de habilitacao e qualificacao
exigidas no Edita! relative a Iicitacao da qua! decorreu o presente ajuste, nos termos do art. 55,
inciso XIII, da Lein° 8.666/93, que sera observado, quando dos pagamentos Contratada.
7.18. Nao subcontratar/sublocar os servicosz'sistemas, no todo ou em parte, sob pena de
rescisao contratual.
7 .19. Responsabilizar-se
pelos danos causados a Contratante por culpa, dolo, negligencia ou
imprudencia de seus profissionais, bem como danos da base dados da prefeitura causados pelo
sistema da contratada;
7.20. Manter sigilo fiscal das inforrnacoes que lhe forem disponibilizadas para execucao do
service contratado;
7.21. Ministrar treinamento pre-sencial aos atores envolvidos nos processos;
7.22. Manter services de suporte tecnico para resolucao de eventuais problemas na ferramenta
OU duvidas que venham a surgir por ocasiao da execucao das atividades pelos usuarios;
7.23. Fornecer e manter \'v'eb Service que sera consumido pela solucao tecnol6gica;
7.24. Atuar para viabilizar a transferencia de arquivos e banco de dados oriundos de sistemas
que serao substituidos;
7.25. Estabelecer nivel de Acesso por Usuario em todos os sistemas indicados no objeto;
7 .26. Desenvolver as suas expensas upgrade vis an do a atualizacao dos componentes
do hardware ou do software sob sua responsabilidade;
7.27. Envidar esforcos para desenvolvirnento de Painel de Dashboard, quando solicitado pela
contratada.
8. DA EXECU<_;:AO DO CONTRATO
8.1. 0 Contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas
contratuais e as normas dispostas na Lei 11° 8.666/93 e alteracoes posteriores, bem como
legislacao pertinente, respondendo cada uma pelas consequencias de sua inexecucao, total ou
parcial.
9. DA PRESTA<_;:AODOS SERVI<_;:OS,DA FISCALIZA<_;:AOE DO RECEBIMENTO
9.1. Os services deverao ser executados a criterio da Contratada, desde que obedecidas todas as
normas e prazos contidos no insrrumento convocat6rio, estando a Contratante obrigada a
prestar todas e quaisquer informacoes, se necessario, quanta ao born cumprimento da
obrigacao pela Contratada.
9.2. Os services deverao abranger toda e qualquer necessidade que assim o departamento
demandar.
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9.3. A fiscalizacao do Contrato sera exercida por servidor designado pela Contratance.
9.4. 0 recebimento se dara ap6s a verificacao <las formalidades legais exigidas no presente
objeto contratual, assim por servidor designado pela Administracao, no prazo maxima de ate
05 ( cinco) dias.
9.5. Considerando a rejeicao do objeto, a Adrninistracao devera expor suas razoes sendo a
Contratada faze-la em conformidade com a indicacao da Contratante, no prazo maxima de 05
(cinco) dias, contados da notificacao por escrito, mantido o prec;o inicialmente contratado.
9.6. E vedada a subcontratacac / sublocacao dos servicos / sistemas, sob pena de rescisao
contra tual.

10. DA RESCISA.O DO CONTRA TO
10.1. 0 Contrato podera ser rescindido pelos motivos especificados nos artigos 77 e 78 da Lei
8.666/93 e nas formas previstas nos artigos 79 e 80 da mesma lei e suas alteracoes
pos teriores.
10.2. A inadimplencia das clausulas e condicoes estabelecidas no instrumento convocat6rio,
pela Contratada, assegurara
Contratante o direito de da-lo por rescindido mediante
notificacao entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento.
10.3. Os procedimentos de rescisao contratual, determinados por ato unilateral da Contratante,
serao formalmente motivados, assegurado contraditorio e a ampla defesa, mediante previa e
comprovada intimacao da interessada para gue, se o desejar, apresente defesa no prazo de 05
(cinco) dias uteis, contados de seu recebimento e, na hipotese de desistir da defesa, interpor
recurso hierarquico no prazo de 05 (cinco) dias uteis, contados da intimacao comprovada da
decisao rescisoria.
10.3.1. Nao cabera recurso guando a rescisao contratual for amigavel, devendo a mesma ser
apenas autorizada e justificada pela autoridade competente.
10.4.
E clever da Contratada reconhecer os direitos da Adrninistracao em caso de
rescisao adrninistrativa prevista no art. 77 da Lei de Licitacoes.
11°

a

11. DO PRE<;O E DO PAGAMENTO
11.1. Os pagamentos serao realizados apos a execucao dos servrcos, com a devida
documentacao fiscal.
11.1.1. Os prec;:os pactuados poderao ser restabelecidos, para a manurencao do eguilibrio
econ6mico - financeiro do contrato, desde que o eventual aurnento dos custos venha a ser
devidamente comprovado, por meio de planilha analitica e docurnentacao habil,
11.2. 0 objeto sera atestado e pago pela Prefeitura Municipal nos prazos e na forma
estabelecidos na minuta do Termo de Contrato.
11.3. 0 pagamento sera efetuado, em ate O 30° (trigesirno) dia, contados da data do
recebimento da nota fiscal, diretamente pela Prefeitura Municipal.
11.4. Os pagamentos somente poderao ser realizados com a devida aprescntacao das certidoes
de regularidade fiscal e trabalhista.

12. DAS PENALIDADES
12.1. 0 licitante gue ensejar o retardamento da execucao do certame, nao mantiver a proposta,
falhar ou fraudar na execucao do Contrato, comportar-se de modo inid6neo, fizcr declaracao
falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito previo da citacao e da ampla defesa, ficara
impedido de licitar e contratar com a Adrninistracao, pelo prazo de ate 02 anos, enquanto
perdurarem os motivos determinantes
da punicao ou ate gue seja prornovida a
reabilitacao perante a pr6pria autoridade gue aplicou a penalidade,
sem preiu1zo das
multas previstas no edital e no termo de contrato e das demais corninacoes legais .
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12.2. A Contratada ficara, ainda, sujeita as seguintes penalidades, em caso de inexecucao total
ou parcial do contrato, erro de execucao, execucao imperfeita, mora de execucao,
inadimplemento contratual ou nao veracidade das inforrnacoes prestadas, garantida a previa
defesa:
I - advertencia, sancao de que trata o inciso I do art. 87, da Lei n° 8.666/93, podera ser
aplicada nos seguintes casos:
a) descumprimento das obrigacces e responsabilidades assumidas na licitacao.
b) outras ocorrencias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos services da
Contratante, desde que nao caiba a aplicacao de sancao mais grave.
II - multas (que poderao ser recolhidas em qualquer agencia integrance da Rede Arrecadadora
de Receitas, por meio de Documento de Arrecadacao Municipal - DAM, a set preenchido de
acordo com instrucoes fornecidas pela Concratante).
a) de 1 % (um por cento) sobre o valor contratual total do exercicio, por dia de atraso e/ ou
interrupcao na execucao do objeto, limitada a 10% do mesmo valor.
b) de 5% (cinco por cento) sobre o valor contratual total do exerdcio, por infracao a qualquer
clausula ou condicao do contrato, nao especificada nas demais alineas deste inciso, aplicada em
dobro na reincidencia.
III - suspensao temporaria de participacao em Iicitacao e impedimenta de contratar com o
Municipio de Itaitinga-,-por prazo nao superior a 02 (dois) anos.
IV - declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou ate que seja promovida a
reabilitacao perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do ressarcimento a
Administracao pelos prejuizos resultantes e depois de decorrido o prazo da sancao aplicada
com base nos incisos anteriores.
12.3. No processo de aplicacao de penalidades e assegutado o direito ao contraditorio ea ampla
defesa, garantida nos prazos de 05 (cinco) dias uteis para as sancoes previstas nos incisos I, II e
III do item 12.2 supra e 10 (dez) dias corridos para a sancao prevista no incise IV do mesmo
item.
12.4. 0 valor da multa aplicada devera ser recolhido ao Tesauro Municipal no prazo de 05
(cinco) dias a contar da notificacao ou decisao do recurso. Seo valor da multa nao for pago, ou
depositado, sera automaticamente descontado do pagamento a que a Concratada fizer j11s. Em
caso de inexistencia OU insuficiencia de Credito da Contratada, O valor devido sera cobrado
administrativamente ou inscrito como Divida Ativa do Municipio e cobrado mediante processo
de execucao fiscal, com os encargos correspondentes.
12.5. As sancoes previstas nos itens supra, poderao ser aplicadas as licitantes gue, em
razao do contrato objeto desta licitacao:
I - praticarem atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacao.
II - demonstrarem nae possuir idoneidade para contratar com a Adrninistracao Publica, em
virtude de atos ilicitos praticados.
III - sofrerem condenacao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisguer tributos.
12.6. As sancoes previstas nos incisos I, III e IV do item 12.2 supra poderao ser aplicadas
juntamente com a do inciso II do mesmo item, facultada a defesa previa do interessado no
respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias uteis.
12.7. A licitante adjudicataria que se recusar injustificadamente, em firmar o Contrato dentro
do prazo de 05 dias uteis a contar da notificacao gue lhe sera encaminhada, estara sujeita a
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tmulta de 5% (cinco por cento) do valor global adjudicado, sem prejuizo das demais penalidades
cabiveis, por caracterizar descumprimento total da obrigacao assumida.
12.8. As sancoes previstas no item 12.7 supra nao se aplicam as demais licitantes que, apesar de
nao vencedoras, venham a ser convocadas para celebrarem o Termo de Contrato, de acordo
com este edital, e no prazo de 48 (guarenta e oito) horas comunicarem seu desinteresse.

13. DA DOTA<;.AO OR<;AMENTARIA

13.1. As despesas ocorrerao a conta de recurses especificos consignados no respectivo
orcarnento municipal, inerentes a Secretaria contratante sob as seguintes dotacoes
orcarnentarias n°: 0401.04.122.0007.2.015;
0501.04.122.0265.2.019;
1402.08.122.0007.2.130.
Elemento de Despesas: 3.3.90.39.00 - Fonte de recursos: 1.001.0000.00 - Ordinario.

14. DOS DOCUMENTOS DE HABILITA<;.AO
14.1. As licitantes deverao apresentar os documentos abaixo relacionados, em original ou copia
legivel autenticada por cart6rio competente, por publicacao em 6rgao de Imprensa Oficial, com
vigencia plena ate a data fixada para a abertura dos envelopes - Docurnentacao:
14.2. Certificado de Registro Cadastral - CRC emitido pela Prefeitura Municipal de Itaitinga,
dentro do prazo de validade e compativel com o objeto da licitacao.
14.3. Relativos a Habilitacao Juridica:
14.3.1 Registro Comercial, no caso de ernpresario individual, no registro publico de empresa
mercantil da Junta Comercial; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agencia,
apresentar o registro da Junta onde opera com averbacao no regisrro da Junta onde tern scde a
matriz.
14.3.2. Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social Consolidado em vigor devidamente
registrado no registro publico de empresa mercantil da Junta Comercial, em se tratando de
sociedades empresarias e, no caso de sociedades por acoes, acompanhado de documentos de
eleicao de seus administradores; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agencia,
apresentar o registro da Junta onde opera com averbacao no registro da Junta onde tern sede a
matriz.
14.3.3. Inscricao do Ato Constitutive, no caso de sociedades simples - exceto cooperativas - no
Cart6rio de Registro das Pessoas Juridicas acompanhada de prova da direroria em exercicio;
devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agencia, apresentar o registro no Cart6rio
de Registro das Pessoas Juridicas do Estado onde opera com averbacao no Cart6rio onde tern
sede a matriz.
14.3.4. Decreto de Autorizacao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e Ato de Registro de Autorizacao para Funcionamento expedido pelo
6rgao cornpetente, quando a atividade assim o exigir.
b) Documento de identidade (com foto) e prova de inscricao no CPF do(s)s s6cio(s).
14.4. Relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista:
a) Carrao do Cadastro Nacional de Pessoa Juridica (CNPJ)
b) prova de regularidade com a Fazenda Federal (Certidao Negativa ou Positiva com efeito de
negativa de Debitos de Tributes e Contribuicces Federais, emitida pela Secretaria da Receita
Federal - SRF, Certidao quanta a Divida Ativa da Uniao emitida pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional - PGFN e Coritribuicoes Sociais nos termos das alineas 'a' a 'd' do paragrafo
unico do art. 11 da Lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991), e com a Fazenda Estadual e a
Municipal, do domicilio ou sede da licitante, na forma da lei.
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b.I) caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos rnunicipais relacionados ao
objeto licitat6rio, devera comprovar tal condicao mediante a apresentacao de declaracao
da Fazenda Municipal do domidlio ou sede do fornecedor, ou outra eguivalente, na forma
da lei.
c) prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Service (FGTS)
demonstrando situacao regular no cumprimento dos encargos sociais instituidos por lei; e,
d) prova de inexistencia de debitos inadimplidos perante a Justic;:a do Trabalho, mediante a
apresentacao de certidao negativa, ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo
VII-A da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decrero-Lei n° S..+52, de 1 ° de
maio de 1943.
14.4.1. As. micro.empresas e empresas de pegueno porte deverao apresentar toda a
documentacao exigida para efeito de comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista, mesmo
que esta apresente alguma restricao.
14.4.1.1. Havendo alguma restricao na comprovacao da regularidade fiscal e trabalhista, sera
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momenta em
que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogaveis por igual periodo, a
criteria da Administracao, para a regularizacao da docurnentacao, pagamento ou parcelamento
do debito, e ernissao de eventuais certidoes negativas ou positivas com efeito de ccrtidao
negativa.
14.4.1.2. A nao regularizacao da documentacao no prazo previsto no subitem anterior implicara
decadencia do direito a contraracao, sem prejuizo das sancoes previstas neste Edital, sendo
facultado Adrninistracao convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificacao, para
a assinatura da Ata e Contrato ou revogar a licitacao.
14.5. Relatives Qualificacao Econ6mico - Financeira:
14.5.1. Balance patrimonial e dernonstracoes contabeis do ultimo exerdcio social, ja exigfveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada a
sua substituicao por balancetes ou balances provisorios, podendo ser atualizados por indices
oficiais quando encerrado ha mais de 3 (tres) meses da data de apresenracao da proposta,
devidamente assinado pelo seu represenrante legal e assinado por profissional contabil
registrado no Conselho Regional de Contabilidade, balance este devidamente registrado na
Junta Comercial ou outra entidade competente, acompanhado do tertno de abertura e
encerramento do livro diario ja devidamente registrado na Junta Comercial ou outra entidade
competen te.
14.5.1.1. Caso a empresa licitante utilize o Sistema Publico de Escrituracao Digital (SPED),
devera trazer o balance patrimonial autenticado tambem pela Junta Comercial, conforme
entendimento constante no Parecer 11° 13/2017
de 22 de agosto de 2017, da lavra do
Procurador Autarquico da Junta Comercial do Estado do Ceara - JUCEC.
14.5.1.2. Cornprovacao da boa situacao financeira da empresa mediante obtencao de indices de
Liquidez Geral (LG), Solvencia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um),
obtidos pela aplicacao das seguintes formulas:
Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
LG=
Passive Circulante + Passive Nao Circulante
i\tivo Total
SG
Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante
Ativo Circulanre
LC=
Passive Circulante
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Justificativa: Os indices coadunam-se com o art. 31, da Lei 8.666/1993 e foram estabelecidos
em valores razoaveis para avaliar a qualificacao econ6mico-financeira dos licitantes.
O indice de Liquidez Corrente demonstra a capacidade de pagamento a curto prazo,
relacionando tudo que se converted em dinheiro no curto prazo com as dividas tarnbern de
curto prazo. f ndice menor do que 1,00 demonstra que a empresa nao possui recursos
financeiros para honrar suas obrigacoes de curto prazo, o que pode inviabilizar a continuidade
das atividades da empresa. 0 indice de Liquidez Geral demonstra a capacidade de pagamento
da empresa a longo prazo, relacionando tudo que se converters em dinheiro no curto e no
longo prazo com as dividas tambern de curto e de longo prazo. Indice menor do que 1,00
demonstra que a empresa nao possui recursos financeiros suficientes para pagar as suas dividas
a longo prazo, o que pode comprometer a continuidade das atividades da empresa.
Nesse azo, os indices estabelecidos atendem ao disposto no art. 31, § 5°, da Lei 8.666/93, pois
permitem a comprovacao da situacao financeira da empresa de forma objetiva, foram
estabelecidos observando valores usualmente adotados para a avaliacao da situacao financeira
das empresas e nao frustram ou restringem o carater competitivo do certame, pois foram
estabelecidos em patamares minirnos aceitaveis.
14.5.1.3. Caso a empresa licitante utilize o Sistema Publico de Escrituracao Digital (SPED),
devera trazer o balance patrimonial autenticado tambern pela Junta Comercial, conforme
entendimento constante no Parecer n° 13/2017 de 22 de agosto de 2017, da lavra do
Procurador Autarquico da Junta Comercial do Estado do Ceara - JUCEC OU outro orgao
competente.
14.5.2. Certidao negativa de falencia ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da
licitante.
a.1) a certidao, referida na alinea anterior, que nao estiver mencionando explicitamente o
prazo de validade, somente sera aceita com o prazo maxirno de 30 (trinta) dias, contados da
data de sua emissao.
b) para fins de gozo dos beneficios disposros na Lei Cornplementar n° 123/2006, as licitantes
que forem optantes pelo simples nacional deverao apresentar declaracao de enquadramento em
conformidade com o art. 3° da Lei Complementar n° 123/206, afirmando ainda que nao se
enquadram em nenhuma das hipoteses do §4° do art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006 e
documento emitido por orgao oficial que se enquadram na condicao de ME ou EPP.
b.1) a nao apresentacao de documcntos dcscritos no item anterior nao tornara a licitante
inabilitada, entreranro, a licitante nao podera fazcr uso dos beneficios descritos na LC
123/2006.
c) Garantia de 1 % (um) por cento do valor global estimado da coritratacao.
14.6. Relativos Qualificacao Tecnica:
14.6.1. Capacitacao Tecnico-Operacional
14.6.1.1. Cornprovacao de aptidao para a prestacao dos services em caracteristicas, quantidades
e prazos compativeis com o objeto desta licitacao, por meio da apresentacao de atestados
fornecidos por pessoas juridicas de direito publico ou privado.
14.6.1.1.1. 0 atestado de capacidade tecnica devera apresentar a descricao completa dos
services prestados, quantidades, prazo/vigencia, numero do processo e contrato, nome e cargo
da pessoa que assinou, comprovando boa qualidade dos services prestados, bem como se
foram cumpridos os prazos e obrigacoes assumidas,
14.6.1.1.2. Somente serao aceitos atestados expedidos apos a conclusao do contrato ou se
decorrido, pelo menos, um ano do inicio de sua execucao, exceto se firmado para ser executado
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em prazo inferior (Acordao 1.214/2013-TCU), considerando que os services objeto da
presente licitacao sao services considerados services continuos, services esses que poderao ser
prorrogados, todavia, imprescindivel a sua cornprovacao tecnico-operacional, reitera ainda que
o presente lapso temporal e indispensavel para assegurar a prestacao dos services em
conformidade com as necessidades da Administracao, por forca da sua essencialidade dos
services a serem realizados,
14.6.1.2. Declaracao que dispoe de sistemas necessaries a execucao dos services objeco da
presente licitacao.
14.6.1.3. Declaracao de que a empresa/licitante recebeu os docurnentos, e que tomou
conhecimento de todas as inforrnacoes e <las condicoes locais para o cumprimento <las
obrigacoes objeto da licitacao (inciso III, do art. 30 da Lei n° 8.666/93);
14.6.2. Capacitacao Tecnica-Profissional:
14.6.2.1. Apresentar relacao explicita dos equipamentos e dos profissionais necessaries a
prestacao dos services, conforme o estabelecido no art. 30, §6° da Lei 11° 8.666/93 e suas
alteracoes, contendo no minimo 01 (um) profissional de nivel superior em cornputacao e/ ou
informatica.
14.6.2.1.1. A cornprovacao de vinculo profissional
"profissional de computacao e/ ou
inforrnatica" a que se refere a alinea anterior podera ser feita atraves da demonstracao do
vinculo societario, da carteira de trabalho ou de contrato de prestacao de services.
14.6.2.1.2. Declaracao de disponibilidade assinado por esre(s) profissional(is), que mantern a
sua disponibilidade na execucao e acompanhamento dos services, bem como o fie!
compromisso de participacao do pessoal tecnico qualificado em consonancia com os termos do
Edita! de Tornada de Precos supracitado.
14.7. Das Demais Declaracoes:
a) declaracao de que encontra-se idonea para contratar com o Poder Publico.
b) declaracao de que a empresa cumpre o disposto no inciso XX,XIII do art. 7° da Constituicao
Federal e no inciso XVIII do art. 78 da Lein° 8.666/1993, que nao utiliza mao de obra direta
ou indireta de menores.
14.8. Os documentos, dentro de seus prazos de validade, poderao ser apresentados em original,
pot qualquer processo de c6pia autenticada em cartorio competente, ou publicacao em orgao
de imprensa oficial.
14.9. Sera inabilitada a licitante que deixar de apresentar qualquer documento exigido, ou
apresenta-lo em desacordo com o estabelecido neste Edital, salvo os casos previstos quanto as
prerrogativas de ME ou EPP (LC 123/2006).
14.10. Haven do necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Presidente
da Comissao de Licitacao podera suspender a sessao, informando nova data e horario para a
continuidade da mesma.
14.11. Os documentos mencionados acima nao poderao ser substituidos por qualquer tipo de
protocolo ou apresentados por meio de copias em fac-simile, mesmo autenticadas.
14.12.
Os documentos deverao ser apresentados,
preferencialmente, grampeados ou
encadernados e/ ou numerados na ordem prevista neste Edital.
14.13. A Cornissao de Licitacao nao autenticara copias de documentos exigidos neste Edital.
14.14. Todos os documentos apresentados para habilitacao deverao estar em nome do licitante,
com o numero do CNPJ preferencialmente, e com endereco respective, devendo ser
observado o seguinte:
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14.14.1. Seo licitante for matriz, todos os documentos deverao estar com o numero do CNPJ
da matriz, ou;
14.14.2. Seo licitante for a filial, todos os documentos deverao estar com o numero do CNPJ
da filial, exceto quanta a Certidao Negativa de Debito junta ao INSS, por constar no pr6prio
documento que e valido para matriz e filiais, bem assim quanta ao Certificado de Regularidade
do FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado, devendo, desta
forma, apresentar o documento comprobat6rio de autorizacao para a centralizacao, ou; se o
licitante for
matriz e a prestadora dos services for a filial, os documentos deverao ser
apresentados com o numero do CNPJ da matriz e da filial, simultaneamente.
14.14.3. Serao dispensados da apresentacao de documentos com o numero do CNPJ da filial
aqueles documentos que, pela propria natureza, forem emitidos somente em nome da Matriz.

a

15. DA GARANTIA DA PROPOSTA
15.1. Sera exigido do(s) licitante(s), junta com os demais documentos exigidos no item 14.5, e
seus subitens do Edita], a apresentacao de prova de garantia de sua respectiva proposta, no
percentual de 1 % (um) pot cento, do valor global estimado da contratacao descrito neste
projeto basico, nos termos do artigo 31, inciso III, da Lein° 8.666/93, que devera ser entregue
juntamente com os demais documentos de habilitacao de que trata o item 14.5 e seus subitens
deste Edital, no respectivo envelope.
15.2. A licitante podera optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
a) caucao em dinheiro ou titulos da divida publica.
b) seguro-garamia.
c) fianca bancaria.
15.2.1. Optando por caucao em dinheiro, o comprovante de Documento de Arrecadacao
Municipal - DAM, devidamente pago, o original ou c6pia autenticada em nome da Prefeitura
Municipal de Itaitinga, sito na Av. Cel. Virgilio Tavera, 1710, Centro, Itaitinga/CE, o qua!
devera ser anexado aos documentos de habilitacao para fins de comprovacao do item 15.1, ou
ainda o deposito Ztransferencia bancaria (Agencia 11° 3.880-6, Conta Corrente n° 22.925-3,
Banco do Brasil).
15.2.1.1. Somente serao aceitos deposito Ztransferencia bancaria de forma idemificada em nome
da licitante, sendo vedado garantia em forma de cheque/ envelope, salvo, devidamente
comprovada a Iiquidacao atraves da Secretaria de Financas.
15.2.2. Caso a modalidade de garantia recaia em titulos da divida publica, devera ser
apresentado em original o qua! devera ser anexado aos documentos de habilitacao.
15.2.2.1 Os titulos da divida publica devern estar acompanhados, obrigatoriamente, de
documento emitido pela Secretaria do Tesauro Nacional (STN) que atestara a sua validade,
exequibilidade e avaliacao de resgate atual, e das seguintes cornprovacoes:
a) Origem/ aquisicao mediante documento respectivo e lancarnento contabil por meio de
registro no balance patrimonial da licitante;
b) Apresentar documento, emitido por entidade ou organismo oficial, dotado de fe publica,
demonstrando a correcao atualizada monetariamente do titulo (realizada ate seis meses
anteriores a data marcada para apresentacao da dita garantia), con forme parametros definido
pelo Ministerio da Fazenda;
c) Serio aceitos apenas e tao somente tirulos com vencimentos passiveis de resgate
incontestavel sob nenhum aspecto, ate a data correspondente ao prazo de validade da proposta
de prec;:os.
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d) Presumem-se como autenticos os titulos oferecidos pela licitanre, reservando-se a Prefeitura
Municipal de Itaitinga o direito de averiguar a sua autenticidade. Em se constatando indicios de
fraude, se obriga a oferecer denuncia ao Ministerio Publico.
15.2.3. Caso a modalidade de garantia escolhida seja a fianca bancaria, o licitante entregara o
documento no original ou copia autenticada, fornecido pela instituicao que a concede, do qua!
devera obrigatoriamente, constar:
15.2.3.1. Beneficiario: Prefeitura Municipal de Itaitinga/CE.
15.2.3.2. Objeto: Garantia da participacao na Tomada de Precos n° 2021.00.008 TP.
15.2.3.3. Valor: 1% (um por cento) do valor global estimado da licitacao.
15.2.3.4. Prazo de validade: minirno de 120 (cento e vinte) dias, a contar da sua apresentacao.
15.2.4. Caso. a modalidade de garantia seja seguro-garantia, o licitante devera fazer a
cornprovacao da apolice OU de documento habil expedido pela seguradora, cuja vigencia Sera
de, no minimo, 120 (cento e vinte) dias contados a partir da data do recebimento dos
envelopes.
15.3. A garantia de rnanutencao de proposta sera libcrada ate 5 (cinco) dias uteis apes esgotada
as fases de habilitacao (Documentos de Habilitacao) ou de classificacao (Propostas
Comerciais), para as empresas inabilitadas ou desclassificadas, ou apos a adjudicacao, exceto
para a vencedora da liciracao, que sera liberada no mesmo prazo, apos a data de assinatura de
Contra to.
15.4. Para efeito da devolucao de que trata o subitem anterior, a garantia prestada pela
Licitante, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente, por meio da aplicacao da
Caderneta de Poupanca, calculada "pro rata die".
15.5. A garantia da proposta podera ser executada:
a) se o licitante retirar sua proposta comercial durante o prazo de validade da mesma.
b) se o licitante nao firmar o contrato.

16. DA PROVA CONCEITO
16.1. 0 licirante declarado vencedor, em ato continuo ao julgamento final, no prazo em ate 10
(dez) dias, devera apresentar "Prova de Conceito" acerca dos requisitos funcionais dos
Softwares. Esta tern por objetivo permitir que a empresa provisoriamente classificada em
primeiro lugar no certame comprove que a solucao apresentada satisfaz os requisitos do ato
convocat6rio, a exemplo de caracteristicas tecnicas, qualidade, funcionalidade desejada, niveis
dos servicos, desempenho dos softwares e compatibilidade de integracao com os dernais
sistemas, objeto do Projeto Basico.
16.2. A Adrninistracao, representada por seus tecnicos, acornpanhara e fara registro dos testes e
dara o resultado imediato.
16.3. Caso o Software oferecido nao atenda aos requisitos funcionais, a Vencedora sera
desclassificada e passaremos a "Prova de Conceito" do Software da pr6xima Colocada .
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