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EOITALPREGAO ELETRONICO NC! 1&,04~01/~(12~ ';
O MUNICf PIO DE JAGUARIBE/CE, TORNA PUBLICO, PARA CONHECIMENTO DOS
INTERESSADOS, QUE A PREFEITURA MUNICIPAL, REALIZARA LICITA<;AO NA MODALIDADE
PREGA.O, NA FORMA ELETRQNICA, COM CRITERIO DE JULGAMENTO MENOR PRECO POR
LOTE, NOS TERMOS DA LEIN° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002, DO DECRETO N° 10.024, DE
20 DE SETEMBRO DE 2019, DO DECRETO N° 7.746, DE 05 DE JUNHO DE 2012, DO DECRETO
N° 8.538, DE 06 DE OUTUBRO DE 2015, APLICANDO-SE, SUBSIDIARIAMENTE, A LEI N° 8.666,
DE 21 DE JUNHO DE 1993, E AS EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NESTE EDITAL. LEI
COMPLEMENTAR N° 123/06 E 147/2014, SUBSIDIARIAMENTE, PELA LEI N° 8.666/93 E DEMAIS
LEGISLA<;AO, SOB AS CONDl<;OES ESTABELECIDAS NESTE ATO CONVOCAT6RIO E
ANEXOS.
Os trabalhos serao conduzidos por servidor designado, denominado Pregoeiro, mediante a insercao e
monitoramento de dados gerados ou transferidos diretamente para a paqlna eletrOnica
www.portaldecompraspubllcas.com.br. O servidor tera, dentre outras, as seguintes atrlbuicoes:
coordenar o processo licitat6rio; receber, examinar e decidir as impuqnacoes e consultas ao edital,
apoiado pela sua equipe responsavel pela sua elaboracao; conduzir a sessao puolica na internet;
verificar a conformidade da proposta com os requisites estabelecidos neste edital; dirigir a etapa de
lances; verificar e julgar as condicoes de habilitacao: receber, examinar e decidir os recurses,
encaminhando
autoridade competente quando mantiver sua decisao: indicar o vencedor do
certame; conduzir os trabalhos da equipe de apoio: e encaminhar o processo devidamente instruido a
autoridade responsavel pela adiudlcacao e propor a homoloqacao.

a

ORGAO(S) INTERESSADO(S):

Secretaria de Planejamento de Gestao
13h00min do dia 22 de abril de 2020 (horario
DATA E HORA DE INICIO DAS PROPOSTAS:
Brasilia).
08h00min do dia 28 de abril de 2020 (horario
DATA E HORA LIMITE PARA IMPUGNACA.O:
Brasilia).
07h00min do dia 04 de maio de 2020 (horario
DATA E HORA FINAL DAS PROPOSTAS:
Brasilia).
DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS - 08h00min do dia 04 de maio de 2020 (horario
SESSAO PUBLICA:
Brasflia).
LOCAL:
www.portaldecompraspublicas.com. br
MODO DE DISPUTA
Aberto

de
de
de
de

::1. :::~:::·resente licitacao e a escolha da propostamais :a::;osa para ~::·:~ ~::~O'DE~

EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO
DE CONTABILIDADE PLIBLICA, CONTROLE PATRIMONIAL, ALMOXARIFADO, CONTROLE
VEICULOS WEB, DOACC>ES, COMPRAS E LICITACAO PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DO
TCE/CE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE JAGUARIBE - CE, conforme condlcoes, quantidades e exiqencias estabelecidas neste Edital e
seus anexos.
1.2. A ucltacao sera dividida em LOTES, conforme tabela constante do Termo de Referencia,
facultando-se ao licitante a participacao em quantos LOTES for de seu interesse.
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1.3. O criteria de julgamento adotado sera o Menor Preco Por Lote, observadas as exiqencias
contidas neste Edita! e seus Anexos quanto as especificacoes do objeto.
2. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

.-·.'!.:

2.1. As despesas para atender a esta llcitacao estao programadas em dotacao orcamentaria pr6pria,
prevista no orcarnento para o exerclclo de 2020, na classificacao por conta da(s) dota9ao(oes)
orcarnentariata): 0401.04.129.0002.2.010 - SEPLAG e elementos de despesas n° 33.90.40.00.
-~ ...·......

3. DO CREDENCIAIIAJ:NJO..
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3.1. O Credenciamento e o nfvel baslco do Registro Cadastral no PORTAL DE COMPRAS
PUBLICAS que permite a particlpacao dos interessados na modalidade LICITATORIA PREGAO, em
sua FORMA ELETR6NICA.
3.2. O
cadastro
devera
ser
feito
www.portaldecompraspubllcas.com.br;

no

Portal

de

Compras

Publicas,

no

sitio

3.3. 0 credenciamento junta ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu
representante legal e a presuncao de sua capacidade tecnica para realizacao das transacoes
inerentes a este Pregao.
3.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacoes efetuadas em seu name.
assume coma firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados
diretamente ou par seu representante, exclulda a responsabilidade do provedor do sistema ou do
orqao ou entidade promotora da licita9ao por eventuais danos decorrentes de uso indevido das
credenciais de acesso, ainda que par terceiros.
3.5. Ede responsabilidade do cadastrado conferir a exatidao dos seus dados cadastrais no PORTAL
DE COMPRAS PUBLICAS e mante-los atualizados junta aos 6rgaos responsaveis pela informacao,
devendo proceder, imediatamente, a correcao ou a alteracao dos registros tao logo identifique
incorrecao ou aqueles se tornem desatualizados.
3.5.1. A nao observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificacao no
momenta da habllitacao

4. DAPARTICiPACAO NO PREGAQ. · · ·

.. ti-·..:.i~ .• : .. ··.

4.1. Poderao participar deste Pregao interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o
objeto desta ticitacao, e que estejam com Credenciamento regular no PORTAL DE COMPRAS
PUBLICAS.
~
4.2. Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte,
para as sociedades cooperativas mencionadas no artigo 34 da Lei n° 11.488, de 2007, para o
microempreendedor individual - MEI, nos limites previstos da Lei Complementar n° 123, de 2006.
4.3. NAO PODERAO PARTICIPAR DESTA LICITACAO OS INTERESSADOS:

I

4.3.1.
Proibidos de participar de licltacoes
leqislacao vigente;
4.3.2.

e celebrar contratos administrativos, na forma da

Que nao atendam as condicoes deste Edital e seu(s) anexo(s);
PRACA SENADOR FERNANDES TAVORA, S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARA
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4.3.3.
Estrangeiros que nao tenham representacao legal no Brasil com poderes expresses
receber citacao e responder administrativa ou judicialmente;

para

4.3.4.
Que se enquadrem nas vedacoes previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666, de 1993;
4.3.5.
Que estejam sob falencia, concurso de credores, concordata ou em processo de dissolucao
ou liquidacao;
4.3.6.

Entidades empresariais que estejam reunidas em cons6rcio;

4.3.7.
Orqanizacoes da Sociedade Civil de lnteresse Publico - OSCIP, atuando
(Acordao n° 746/2014-TCU-Plenario).

nessa condicao

4.4. COMO CONDl<;Ao PARA PARTICIPA<;Ao NO PREGAO, A LICITANTE ASSINALARA "SIM"
OU "NAO" EM CAMPO PROPRIO DO SISTEMA ELETR<JNICO,
RELATIVO AS SEGUINTES
DECLARA<;OES:
4.4.1.
Que cumpre os requisites estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n° 123, de 2006,
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;
4.4.1.1.
Nos itens exclusives para partlcipacao de microempresas e empresas de pequeno porte, a
assinalacao do campo "nao" impedira o prosseguimento no certame;
4.4.1.2.
Nos itens em que a participacao nao for exclusiva para microempresas
e empresas de
pequeno porte, a assinatacao do campo "nao" apenas produzira o efeito de o licitante nao ter direito
ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n° 123, de 2006, mesmo que microempresa,
empresa de pequeno porte.
4.4.2.

Que esta ciente e concorda com as condlcees contidas no Edital e seus anexos;

4.4.3.
Que cumpre os requisites
para a habilitacao definidos
apresentada esta em conformidade com as exigencias editalicias;

no Edital

e que

a proposta

4.4.4.
Que inexistem fatos impeditivos para sua habllitacao no certame, ciente da obrigatoriedade
de declarar ocorrencias posteriores;
4.4.5.
Que nao emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e nao
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condicao de aprendiz, nos termos
do artigo 7°, XXXIII, da Constituicao:
4.4.6.
Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da tnstrucao
SL Tl/MP n° 2, de 16 de setembro de 2009.

Normative
·~

4.4.7.
Que nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou
forcado, observando o disposto nos incises Ille IV do art. 1° e no incise Ill do art. 5° da Constituicao
Federal;
4.5. A declaracao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicao sujeitara o licitante as sancoes
previstas em lei e neste Edital.
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5.1. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletronico, concomitantemente
com os documentos de habititacao exigidos no edital, proposta com a descricao do objeto ofertado e
o preco, ate a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publlca, quando, entao,
sncerrar-se-a automaticamente a etapa de envio dessa documentacao.

5.2. 0 envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilita9ao exigidos neste Edita!,
ocorrera por meio de chave de acesso e senha.
5.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverao encaminhar a docurnentacao de
hablhtacao, ainda que haja alguma restricao de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art.
43, § 1 ° da LC n° 123, de 2006.

5.4. lncurnbira ao licitante acompanhar as operacoes no sistema eletr6nico durante a sessao publica
do Pregao, ficando responsavel pelo onus decorrente da perda de neg6cios, diante da inobservancla
de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexao.
S.S. Ate a abertura da sessao publica, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habuttacao anteriormente inseridos no sistema;

5.6. Nao sera estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classlficacao entre as propostas
apresentadas, o que somente ocorrera ap6s a realizacao dos procedimentos de neqoclacao e
julgamento da proposta.
5.7. Os documentos que cornpoern a proposta e a habilita9ao do licitante melhor classificado
somente serao disponibilizados para avaliacao do pregoeiro e para acesso publlco ap6s o
encerramento do envio de lances.

I
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6.1. 0 LICITANTE DEVERA ENVIAR SUA PROPOSTA MEDIANTE O PREENCHIMENTO, NO
SISTEMA ELETRONICO, DOS SEGUINTES CAMPOS:

6.1.1.

Valor unitario e total para cada lote, em moeda corrente nacional;

6.1.2.

Marca de cada item ofertado, se for o caso:

6.1.3.

Fabricante de cada item ofertado, se for o caso;

6.1.4.

a

Descricao detalhada do objeto, contendo as informacoes similares
especificacao do
Termo de Referencia: indicando, no que for aplicavel, o modelo, prazo de validade ou de garantia,
nurnero do registro ou inscricao do bem no 6rgao competente, quando for o caso;

6.2. Todas as especiflcacoes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
6.3. Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenctarios.
trabalhistas, tributaries, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no
fornecimento dos bens ou services.
6.4. Os precos ofertados, tanto na proposta inicial, quanta na etapa de lances, serao de exclusiva
responsabilidade do licitante, nao lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao. sob aleqacao
de erro, omissao ou qualquer outro pretexto.
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6.5. O prazo de validade da proposta nao sera inferior a 60 (SESSENTA) DIAS, a contar da data de
sua apresentacao.
6.6. Os licitantes devem respeitar os precos rnaximos estabelecidos nas normas de regencia de
contratacoes publicas, quando participarern de licltacoes publlcas:
7. DA ABERTURA DA SESSAO, CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS
LANCES.

e· FORMULA~.AO DE
.

7.1. A abertura da presente llcitacao dar-se-a em sessao pubuca, par meio de sistema eletrOnico, na
data, horario e local indicados neste Edital.
7 .2. 0 Pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que nae
estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vicios insanaveis
ou nae apresentem as especificacoes tecnicas exigidas no Termo de Referencia.
7.2.1.

Tambern sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

7.2.2.
A desclassificacao sera sempre fundamentada
acompanhamento em tempo real par todos os participantes.

e

registrada

no

sistema,

com

7.2.3.
A nae desclasslficacao da proposta nao impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrario, levado a efeito na fase de aceitacao.
7 .3. 0 sistema ordenara automaticamente as propostas classificadas, sen do que somente estas
partlciparao da fase de lances.
7.4. 0 sistema disponibilizara campo pr6prio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e as
licitantes.
7.5. lniciada a etapa competitiva, os licitantes deverao encaminhar lances exclusivamente par meio
do sistema eletrOnico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no
registro.
7.5.1.
edital.

O lance devera ser ofertado de acordo com o tipo de ticitacao indicada no preambulo deste

7 .6. Os licitantes poderao oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da
sessao e as regras estabelecidas no Edital.
7.7. O licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao ultimo par ele ofertado~
registrado pelo sistema.
7 .8. O intervalo minima de diterenca de valores ou percentuais entre os lances, que mcidlra tanto em
relacao aos lances intermediaries quanta em retacao a proposta que cobrir a melhor oferta devera ser
R$ 10,00 (dez reais).

I

7.9. 0 intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante nao podera ser inferior a vinte (20)
segundos e o intervalo entre lances nao podera ser inferior a tres (3) segundos, sob pena de serem
automaticamente descartados pelo sistema os respectivos lances.
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7.10. Sera adotado para o envio de lances no pregao eletronicoo modo de disputa"ABERTO",
em que os licitantes apresentarao lances publicos e sucessivos, com prorroqacoes.
7.11. A etapa de lances da sessao publica tera duracao de dez minutos e, ap6s isso, sera
prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos ultimas dois minutes do
perfodo de duracao da sessao publica.
7.12. A prorroqacao automatica da etapa de lances. de que trata o item anterior, sera de dais
minutes e ocorrera sucessivamente sempre que houver lances enviados nesse periodo de
prorroqacao, inclusive no case de lances intermediaries.
7.13. Nao havendo novas lances na forma estabelecida nos itens anteriores, a sessao publica
encerrar-se-a automaticamente.
7 .14. Encerrada a fase competitiva sem que haja a prorroqacao autornatica pelo sistema, podera o

pregoeiro. assessorado pela equipe de apolo, justificadamente, admitir o reinicio da sessao publlca
de lances, em prol da consecucao do melher preco.
7.15. Em caso de falha no sistema, os lances em desacordo com os subitens anteriores deverao ser
desconsiderados pelo pregoeiro.
7.16. Nao serao aceitos dais ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido
e registrado primeiro.
7.17. Durante o transcurso da sessao publica, os Ilcitantes serao informades, em tempo real, do valor
do menor lance registrado, vedada a ldentificacao do licitante.
7 .18. No case de desconexao com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregao, o
sistema eletr6nico podera permanecer acessivel aos licitantes para a recepcao dos lances.

I

7.19. Quando a desconexao do sistema eletr6nico para o pregoeiro persistir por tempo superior a
dez minutes, a sessao publica sera suspensa e tera reinicio somente apos cornunicacao expressa do
Pregoeiro aos participantes
do certame, publicada no Portal de Compras Publicas,
http:l/www.portaldecompraspublicas.com.br
quando
,
serao divulgadas data e hora para a sua
reabertura. E sera reiniciada somente ap6s decorridas vinte e quatro horas da cornunicacao do fate
pelo Pregoeiro aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulqacao.
7.20. Caso o licitante nao apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

~L@

7.21. Em relacao a lotes nao exclusives para partlcipacao de microempresas e empresas
pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera efetivada a verlficacao autornatica, [untoa
Receita Federal, do porte da entidade empresarial. 0 sistema identiftcara em coluna pr6pria as
microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo a cornparacao com os
valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das dernais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC n° 123, de 2006,
regulamentada pelo Decreto n° 8.538, de 2015.
7.22. Nessas condicoes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se
encontrarem na faixa de ate 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta ou melhor lance serao
consideradas empatadas com a primeira colocada.
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7 .23. A melhor classificada nos termos do item anterior tera o direito de encaminhar uma ultirna

oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5
(cinco) minutes controlados pelo sistema, contados ap6s a cornunicacao autornatica para tanto.
7 .24. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou nao se

manifeste no prazo estabelecido, serao convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de
pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (Cinco por cento). na ordem de
classtticacao, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.
7 .25. No case de equivalencia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado
sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.
Quando houver propostas beneficiadas com as margens de preferencia em relacao ao produto
estrangeiro, o criteria de desempate sera aplicado exclusivamente entre as propostas que fizerem jus
as margens de preferencla, conforme regulamento.
7.26.

A ordem de apresentacao pelos licitantes e utilizada como um dos crlterlos de classmcacao, de
maneira que s6 podera haver empate entre propostas iguais (nao seguidas de lances), ou entre
lances finais da fase fechada do mode de disputa aberto e fechado.

7.27.

Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o criterio de desempate sera aquele
previsto no Art. 3°, § 2°, da LEI N° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferencia, sucessivamente,
aos bens e services:
7.28.

7.28.1.

Produzidos no pats:

7.28.2.

Produzidos por empresas brasileiras;

7.28.3.

Produzidos por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia

no Pais;

Produzidos por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em
lei para pessoa com deficiencia ou para reabilitado da Previdencia Social e que atendam
regras de
acessibilidade previstas na leqislacao.
7.28.4.

as

Persistindo o empate, a proposta vencedora sera sorteada pelo sistema eletronico dentre as
propostas empatadas.

7.29.

7 .30. Encerrada a etapa de envio de lances da sessao publica, o pregoeiro devera encaminhar, pelp~
sistema eletronlco, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preco, para que seja
obtida melhor proposta, vedada a neqociacao em condicoes diferentes das previstas neste Edita!.
7.30.1.
A neqociacao sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.
O pregoeiro solicitara ao licitante melhor classificado que, no prazo de 02 (duas) horas,
envie a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ap6s a neqociacao realizada, acompanhada, se
for o caso, dos documentos complementares, quando necessaries a confirmacao daqueles exigidos
neste Edital e ja apresentados.
7.30.2.
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7 .31. Ap6s a neqociacao do preco, o Pregoeiro mlciara a fase de aceitacao e julgamento da
proposta.
8. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTAVENCEDORA.
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8.1. Encerrada a etapa de neqociacao, o pregoeiro exarninara a proposta classificada em primeiro
lugar quanta a adequacao ao objeto e a compatibilidade do preco em relacao ao maxima estipulado
para contratacao neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no paraqrafo (mica do art. 7° e
no§ 9° do art. 26 do Decreto n." 10.024/2019.
8.2. Sera desclassificada a proposta ou o lance vencedor, que apresentar preco final superior ao
preco maxima fixado (Acordao n° 1455/2018 -TCU - Plenario), ou que apresentar preco
manifestamente inexequfvel.
8.2.1.
Considera-se inexequfvel a proposta que apresente precos global ou unitarios simb61icos.
irris6rios ou de valor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salaries de mercado,
acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocat6rio da licitacao nao tenha
estabelecido limites mfnimos, exceto quando se referirem a materiais e lnstalacoes de propriedade do
pr6prio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da rernuneracao.
8.3. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligencias para aferir a exequibilidade e
a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indfcios que fundamentam a
suspeita;
8.4. Na hip6tese de necessidade de suspensao da sessao publica para a realizacao de diligencias,
com vistas ao saneamento das propostas, a sessao publica somente podera ser reiniciada mediante
aviso previo no Sistema com, no minima, VINTE E QUATRO HORAS DE ANTECEDENCIA, e a
ocorrencia sera registrada em ata;
8.5. 0 Pregoeiro podera convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por meio
de funcionalidade disponivel no sistema, no prazo de 02 (duas) horas, sob pena de nao aceitacao da
proposta.
8.5.1.
0 prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Pregoeiro por sollcltacao escrita e
justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

8.5.2.

Dentre os documentos passiveis de solicitacao pelo Pregoeiro, destacam-se os que
contenham as caracteristicas do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedencla, alern de outras informacoes pertinentes, a exemplo de cataloqos, folhetos ou propostas,
encaminhados par meio eletronico, ou, se for o case, par outro meio e prazo indicados pel@o
Pregoeiro, sem prejuizo do seu ulterior envio pelo sistema eletronico, sob pena de nae aceitacao a
proposta8.5.3.
Caso a compatibilidade com as especificacoes demandadas, sobretudo quanta a padrOes
de qualidade e desempenho, nae possa ser aferida pelos meios previstos nos subitens acima, o
Pregoeiro exiqira que o licitante classificado em primeiro lugar apresente amostra, sob pena de nao
aceitacao da proposta, no local a ser indicado e dentro de 03 (tres) dias uteis contados da
solicitacao.
8.5.3.1.
Per meio de mensagem no sistema, sera divulgado o locale horario de realizacao do
procedimento para a avaliacao das amostras, cuja presence sera facultada a todos os interessados,
incluindo os demais licitantes.
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8.5.3.2.

Os resultados das avaliacoes serao divulgados par meio de mensagem no sistema.

8.5.3.3.
No caso de nao haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem
justificativa aceita pelo Pregoeiro, ou havendo entrega de amostra fora das especiftcacoes previstas
neste Edital, a proposta do licitante sera recusada.

II

8.5.3.4.
Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em) aceita(s), o
Pregoeiro analisara a aceitabilidade da proposta ou lance ofertado pelo segundo classificado. Seguirse-a com a verlficacao da{s) amostra(s) e, assim, sucessivamente, ate a verificacao de uma que
atenda as especificacoes constantes no Termo de Referencia.
8.5.3.5.
Os exemplares colocados a disposicao da Adminlstracao
serao tratados coma
prot6tipos, podendo ser manuseados e desmontados pela equipe tecnica responsavel pela analise,
nao gerando direito a ressarcimento.
8.5.3.6.
recolhidas

Ap6s a divulqacao do resultado final da licitacao, as amostras entregues deverao ser
pelos licitantes no prazo de 10 (dez) dias, ap6s o qual poderao ser descartadas pela
Administracao, sem direito a ressarcimento.
8.5.3.7.
Os licitantes deverao colocar a dlsposicao da Administracao
indispensavets
realizacao de testes e fornecer, sem onus, os manuais
portuguesa, necessaries ao seu perfeito manuseio, quando for o caso.

a

todas as condicoes
impresses em lingua

8.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro exarninara a proposta ou lance
subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classlticacao.
8.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenders
horario para a sua continuidade.

a sessao, informando no "chat'' a nova data e

8.8. 0 Pregoeiro podera encaminhar, par meio do sistema eletrOnico, contraproposta ao licitante que
apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtencao de melhor preco, vedada a
neqociacao em condlcoes diversas das previstas neste Edita!.
8.8.1.
Tarnbern nas hip6teses em que o Pregoeiro nao aceitar a proposta e passar
podera negociar com o licitante para que seja obtido preco melhor.
8.8.2.
A neqoclacao sera realizada par meio do sistema, podendo ser acompanhada
licitantes.

a subsequente,
pelos demais

8.9. Nos itens nao exclusives para a partlcipacao de microempresas e empresas de pequeno porte, ~
sempre que a proposta nao for aceita, e antes de o Pregoeiro passar a subsequente,
havers nova'
verificacao, pelo sistema, da eventual ocorrencia do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC
n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida, se for o caso.

o.

a

8.1
Encerrada a analise quanta
acettacao da proposta, o pregoeiro verificara a haoilitacao
licitante, observado o disposto neste Edita!.

do

9. DA HAB1LIT ACAO.
9.1. COMO CONDl<;Ao
LICITANTE DETENTOR

PREVIA AO EXAME DA DOCUMENTA<;Ao
DA PROPOSTA CLASSIFICADA EM PRIMEIRO

DE HABILITA<;Ao
DO
LUGAR, 0 PREGOEIRO
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VERIFICARA O EVENTUAL DESCUMPRIMENTO DAS CONDl<;OES DE PARTICIPA<;AO,
ESPECIALMENTE QUANTO A EXISTENCIA DE SAN<;Ao QUE IMPE<;A A PARTICIPA<;Ao NO
CERTAME OU A FUTURA CONTRATA<;AO, MEDIANTE A CONSULTA AOS DOCUMENTOS
INSERIDOS NO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, E AINDA NOS SEGUINTES CADASTROS:
9.1.1.

Possuir Cadastro do Portal de Compras Publicas;

9.1.2.
Cadastro Nacional de Empresas lnid6neas e Suspensas - CEIS e o e o Cadastro Nacional
de Empresas Punidas - CNEP (www.portaldatransparencia.gov.br/ );

I

9.1.3.
Cadastro Nacional de Condenacoss Cfveis par Atos de lmprobidade Administrativa, mantido
pelo Conselho Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php ).
9.1.4.
Lista de Inidoneos,
mantida
https://contas.tcu.gov.br/ords/f?p=1660:3:0

pelo

Tribunal

de

Contas

da

Uniao

-

TCU

9.1.5.
A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e tarnbem de seu
s6cio rnajoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que preve, dentre as sancoes
impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicao de contratar
com o Poder Publico, inclusive por intermeoio de pessoa juridica da qual seja socio maioritario.
9.1.5.1. Caso conste na Consulta de Situac;:ao do Fornecedor a existencia de Ocorrencias lmpeditivas
lndiretas, o gestor diligenciara para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no
Relat6rio de Ocorrencias lmpeditivas lndiretas.
9.1.5.2. A tentativa de burla sera verificada par meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento
similares, dentre outros.
9.1.5.3. 0 licitante sera convocado para rnanitestacao previamente

a sua desclassificacao.

9.1.6.
Constatada a existencla de sancao, o Pregoeiro reputara o licitante inabilitado, por falta de
condicao de partlclpacao.
9.1.7.
No caso de lnabilitacao, navera nova verlticacao, pelo sistema, da eventual ocorrencia do
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123, de 2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida para aceitacao da proposta subsequente.

I
"'

9.2. Caso atendidas as condicoes 9e participacao, a habilltacao dos licitantes sera verificada par~
meio do PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, em relacao a habilitacao juridica, a regularidade fiscal,
e trabalhista, a qualiflcacao econornica financeira e habilitacao tecnica.
9.2.1.
E dever do licitante atualizar previamente as comprovacoes constantes do PORTAL DE
COMPRAS PUBLICAS, para que estejam vigentes na data da abertura da sessao publica, ou
encaminhar, em conjunto com a apresentacao da proposta, a respectiva docurnentacao atualizada.
9.2.2.
0 descumprimento do subitem acima irnplicara a inabilitacao do licitante, exceto se a
consulta aos sltios eletronicos oficiais emissores de certidoes feita pelo Pregoeiro lograr ~xito em
encontrar a(s) certidao(oes) validats), conforme art. 43, §3°, do Decreto 10.024, de 2019.

a

9.3. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitacao complementares, necessaries
confirrnacao daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados, o licitante sera convocado a
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encaminha-los,
inabilitacao.

em formate digital, via sisterna, no prazo de 30 {trinta) minutos, sob pena de

9.4. Somente havera a necessidade de cornprovacao do preenchimento de requisites mediante
apresentacao dos documentos originais nao-digitais quando houver duvlda em relacao a integridade
do documento digital.
9.5. Nao serao aceitos documentos de habllttacao com indicacao de CNPJ/CPF diferentes, salvo
aqueles legalmente permitidos.
9.6. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverao estar em name da filial, exceto aqueles documentos
que, pela pr6pria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
9.6.1.
Serao aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferencas de nurneros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centrahzacac do
recolhimento dessas contrlbulcces.
9.7. Ressalvado o disposto no item 5, os licitantes deverao encaminhar, nos termos deste Edital, a
cocurnentacao relacionada nos itens a seguir, para fins de habultacao:
9.8. HABILITACAO JURiDICA: .
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No caso de empresario individual: inscricao no Registro Publico de Empresas Mercantis, a
cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
9.8.1.

9.8.2.
Em se tratando de microempreendedor individual - MEI: Certificado da conctcao de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacao flcara condicionada a veriflcacao da
autenticidade no sftio www.portaldoempreendedor.gov.br;
No caso de sociedade ernpresarla ou empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI: ato constitutive, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobat6rio de seus administradores;
9.8.3.

9.8.4.
lnscricao no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no
Registro onde tern sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agencia;
No caso de sociedade simples: lnscricao do ato constitutive no Registro Civil das Pessoas
Jurfdicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacao dos seus administradores;
9.8.5.

9.8.6.
No caso de cooperativa: ata de fundacao e estatuto social em vigor, com a ata da ~
assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil·
das Pessoas Jurfdicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da Lei n°
5.764, de 1971;
9.8.7. No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pars: decreto de
autorizacao:
9.8.8.
Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteracoes ou da
consolidacao respectiva;
9.9. REGULARIOADE Fl~CAL E"TRABALHISTA:
PRACA SENADOR FERNANDES TAVORA, S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARA
CEP: 63475-000 - FONE: O-XX-88-3522-1092 - CNPJ: 07.443.708/0001-66

PREFEITURA MUNICIPAL DE

JAGUARIBE

9.9.1.
CNPJ - Prova de inscrlcao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de
Pessoas Fisicas, conforme o caso;
9.9.2.
Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacao de
certidao expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os creditos tributaries federais e
a Divida Ativa da Uniao (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relatives a Seguridade
Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1. 751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do
Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.
9.9.3.

Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Service (FGTS);

9.9.4.
Prova de inexistencia de debitos inadimplidos perante a justica do trabalho, mediante a
apresentacao de certidao negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Tftulo VII-Ada
Consolldacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;
9.9.5.
Prova de regularidade junto a Fazenda Estadual, atraves da Certidao Negativa conjunta
junto aos Tributes Estaduais, emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual onde a empresa for
sediada;
9.9.6.
Prova de regularidade junta a Fazenda Municipal, atraves da Certidao Negativa junto aos
Tributos Municipais, emitida pela Secretaria da Fazenda Municipal onde a empresa for sediada;
9.9.7.
Caso o licitante detentor do menor preco seja qualificado como microempresa ou empresa de
pequeno porte devera apresentar toda a documentacao exigida para efeito de cornprovacao de
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma resmcao, sob pena de tnabllltacao.
9.1

I

o.

QUAUFICACAO ECON0MICO-FINAN~EI~. ·

9.10.1.
Certidao Negativa de falencia, de concordata, de recuperacao judicial ou extrajudicial {Lei
n° 11.101, de 9.2.2005), expedida pelo distribuidor da sede da empresa, datado dos ultirnos 30 (trinta)
dias, ou que esteja dentro do prazo de validade expresso na pr6pria Certidao:
9.10.2.
Tratando-se de Sociedade An6nima, publicacao em Diario Oficial ou jornal de grande
circulacao ou copia autenticada do Baianco Fiscal correspondente ao ultimo exercicio social
encerrado, devidamente registrado/homologado na Junta Comercial da sede do licitante, com ·i@s
respectivas demonstracoes de Contas de Resultados. Os demais tipos societarlos deveri o
apresentar c6pias do Balance Patrimonial e dernonstracoes contabeis do ultimo exercfcio socia,
inclusive termos de abertura e encerramento do livro dlario, devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede do licitante (ou no carl6rio de titu/os e documentos,
conforme a natureza jurfdica da empresa) e assinado por contador habilitado, reservando-se a
Comissao o direito de exigir a apresentacao do Livro Dlario para veriticacao dos valores;
9.10.2.1.
No caso de MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, nao sera exigido da
licitante a apresentacao de balance patrimonial do ultimo exercicio financeiro.
9.10.2.2.
No caso de empresa constituida no exercicio social vigente, admite-se a
apresentacao de balance patrimonial e dernonstracoes contabeis referentes ao periodo de existencia
da sociedade;
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9.10.2.3.
social.

t: admissivel o balance interrnediario, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto

9.10.2.4.
Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverao ser acompanhados da
ultirna auditoria contabil-financeira, conforme dispoe o artigo 112 da Lei n° 5. 764, de 1971, ou de uma
declaracao, sob as penas da lei, de que tal auditoria nao foi exigida pelo 6rgao fiscalizador;
9.11. QUALIFICACAOTECNICA.
9.11.1.
Comprovacao de aptidao no desempenho de atividade pertinente e compativel em
caracterlsticas, quantidades e prazos com o objeto da ucltacao - Atestado(s) de Capacidade
Tacnlca, fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou privado, quando for emitido por ente
privado devera este ser com firma reconhecida de quern o subscreveu.
9.11.2.
DECLARA<;Ao DE SUJEl<;Ao As CONDICOES ESTABELECIDAS NO EDITAL E DE
INEXISTtNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITA<;AO.
9.11.3.
DECLARA<;Ao
FEDERAL.

I
I

NOS TERMOS DO INCISO XXXIII,

ART. 7° DA CONSTITUl<;Ao

9.11.4.

DECLARA<;AO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA.

9.11.5.

DECLARA<;Ao DO PORTE DA EMPRESA.

9.11.6.

DECLARA<;Ao DE IDONEIDADE.

9.11.7.

CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITA<;AO.

9.12. A existencla de restricao relativamente a regularidade fiscal e trabalhista nao impede que a
licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada vencedora,
uma vez que atenda a todas as demais exiqencias do edital.
9.12.1.
A declaracao do vencedor acontecera no momenta imediatamente posterior
habtlttacao.

a

fase de

9.13. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa ou
empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existencla de alguma restricao no que tange
regularidade fiscal e trabalhista. a mesma sera convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, ap6s
a declaracao do vencedor, comprovar a reqularizacao. 0 prazo podera ser prorrogado per igua~
pertoco, a criteria da adminlstracao publica, quando requerida pelo licitante, mediante apresentacao
de justificativa.
.

a

9.14. A nao-reqularizacao fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretara a
tnabilitacao do licitante, sem prejuizo das sancoes previstas neste Edital, sendo facultada a
convocacao dos licitantes remanescentes, na ordem de classlflcacao. Se, na ordem de classificacao,
seguir-se outra microempresa. empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa com alguma
restricao na docurnentacao fiscal e trabalhista. sera concedido o mesmo prazo para regularizac;ao.
9.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenders a sessao, informando no "chat" a nova data e horario para a continuidade da mesma.
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9.16. Sera inabilitado o licitante que nao comprovar sua habilitacao, seja por nao apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresenta-tos em desacordo com o estabelecido neste Edita!.
9.17. Nos itens nao exclusivos a microempresas e empresas de pequeno porte, em havendo
inabilitacao, havera nova venficacao, pelo sistema, da eventual ocorrencia do empate ficto, previsto
nos artigos 44 e 45 da LC n° 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes estabelecida para
aceitacao da proposta subsequente.
9.18. Constatado o atendimento as exiqencias de habllitacao fixadas no Edital, o licitante sera
declarado vencedor.

10.1. A proposta final do licitante declarado vencedor devera ser encaminhada
(duas) horas a contar da sohcitacao do Pregoeiro no sistema eletr6nico e devera:

no prazo de 02

10.1.1. Ser redigida em lingua portuguesa, digitada, em uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas
ou ressalvas, devendo a ultirna folha ser assinada e as demais rubricadas pelo licitante ou seu
representante legal.
10.1.2. Center a indicacao do banco, nurnero da conta e agencia do licitante vencedor, para fins de
pagamento.
10.2. A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em consideracao no decorrer
da execucao do contrato e aplicacao de eventual sancao Contratada, se for o caso.

a

10.2.1. Todas as especiticacoes do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedencia, vinculam a Contratada.

~
!\

10.3. Os precos deverao ser expresses em moeda corrente nacional, o valor unitarlo em algarismos
e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5° da Lei n° 8.666/93).
10.3.1.
Ocorrendo diverqencia entre os precos unitarios e o preco global, prevalecerao os
primeiros; no caso de diverqencia entre os valores numericos e os valores expresses por extenso,
prevalecerao estes ultimas.
10.4. A oferta devera ser firme e precisa. limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem canter
alternativas de preco ou de qualquer outra condicao que induza o julgamento a mais de um resultado,
sob pena de desclassitlcacao.
10.5. A proposta devera obedecer aos termos deste Edita! e seus Anexos, nao sendo considerada~
aquela que nae corresponda as especiflcacoes ali contidas ou que estabeleca vinculo a proposta de
outro licitante.
10.6. As propostas que contenham a descricao do objeto, o valor e os documentos complementares
estarao disponiveis na internet, ap6s a hornoloqacao.
11. DOS RECUR:sos.
11.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de reputarizacao fiscal e trabalhista da licitante
qualificada coma microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, sera concedido o prazo
de no mfnimo trinta minutos, para que qualquer licitante manifeste a intencao de recorrer, de forma
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motivada, isto e, indicando contra qual(is) decisaotoes) pretende recorrer e por quais motivos, em
campo pr6prio do sistema.
11.2. Havendo quern se manifeste, cabera ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a existencia de
rnotivacao da intencao de recorrer, para decidir se admite ou nao o recurso, fundamentadamente.
11.2.1.
Nesse momenta o Pregoeiro nao adentrara no rnerito recursal, mas apenas verificara as
condicoes de admissibilidade do recurse.
11.2.2.
A falta de manltestacao motivada do licitante quanto
decadencia desse direito.

a

intencao de recorrer importara a

11.2.3.
Uma vez admitido o recurse, o recorrente tera, a partir de entao, o prazo de tres dias
para apresentar as razoes, pelo sistema eletronico, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazoes tarnbern pelo sistema eletronico, em outros
tres dlas, que cornecarao a contar do terrnino do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.
11.3. 0 acolhimento do recurse invalida tao somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.
11.4. Os autos do processo permanecerao com vista franqueada aos interessados, no endereco
constante neste Edital.

12. DA REABERTUR.A DA'1 SESSAPf'OBLlCA. · : ·, ·
12.1. A sessao publlca podera ser reaberta:
12.1.1.
Nas hip6teses de provimento de recurse que leve a anulacao de atos anteriores a
realizacao da sessao publica precedente ou em que seja anulada a pr6pria sessao publica, situacao
em que serao repetidos os atos anulados e os que dele dependam.

~

12.1.2.
Quando houver erro na aceitacao do preco melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor nao assinar o contrato, nao retirar o instrumento equivalente ou nao comprovar a
reqularizacao fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n° 123/2006. Nessas hip6teses,
serao adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.
12.2. Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados para acompanhar a sessao~
reaberta.
12.2.1.
A convocacao se dara por meio do sistema eletronlco ("chat"), ou e-mail, ou de acordo
com a fase do procedimento licitat6rio.
12.2.2.
A convocacao feita pore-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos no CADASTRO
DO PORTAL DE COMPRAS PUBLICAS, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados
cadastrais atualizados.
13. DA ADJUDICAQAOE HOMOLOGAQAO~ . ' .·

. · ·..

13.1. 0 objeto da llcltacao sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, par ato do Pregoeiro,
caso nao haja interposlcao de recurse, ou pela autoridade competente, ap6s a regular decisao dos
recursos apresentados.
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13.2. Apos a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
homoloqara o procedimento licitat6rio.
14. DA GARA.NTIA DE EXECUCAO.
14.1. Nao havers exigencia de garantia de execucao para a presente contratacao.
15. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQiJIVA'-ENTfi

.

· .... .) .. : .··: ..

.

..

..... :-·::

...

,.

15.1.
Apos a hornoloqacao da llcltacao, em sendo realizada a contratacao, sera firmado Termo de
Contrato ou emitido instrumento equivalente.
15.2. 0 adjudicatario tera o prazo de 05 (cinco) dias corridos, contados a partir da data de sua
convocacao, para assinar o Termo de Contrato au aceitar instrumento equivalente, conforme o case
(Nata de Empenho/Carta Contrato/Autorizacao), sob pena de decair do direito
contratacao, sem
prejulzo das sancoes previstas neste.

a

16.2.1. Alternativamente a convocacao para comparecer perante o orqao ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Adrninisfracao podera
encarninha-lo para assinatura ou aceite da Adiudicataria, mediante correspondencia postal com aviso
de recebimento (AR) ou meio eletr6nico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 05 (cinco)
dias, a contar da data de seu recebimento.
16.2.2. 0 prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitacao
justificada do acjudicatario e aceita pela Administracao.
15.3.
0 Aceite da Nata de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida
implica no reconhecimento de que:
16.3.3. Referida Nota podera substituir o contrato,
estabelecida as disposicoes da Lei n° 8.666, de 1993;
16.3.2. A contratada se vincula

aplicando-se

a sua proposta e as previsoes contidas

a

a empresa adjudicada,

relacao de negOcios ali

no edital e seus anexos;

16.3.3. A contratada reconhece que as hipOteses de rescisao sao aquelas previstas nos artigos 77 e
78 da Lei n° 8.666/93 e reconhece os direitos da Adrninistracao previstos nos artigos 79 e 80 da
mesma Lei.
16.4. 0 prazo de vigencia da contratacao se encerra no final do exercicio financeiro da assinatura
do mesmo e podera ser prorrogado conforme previsao no instrumento contratual ou no termo de
referencia.
16.5.
Previamente a contratacao a Adrmnistracao realizara consultas para identificar passive~
suspensao ternporaria de participacao em ucltacao, no arnbito do 6rgao ou entidade, proibir;:ao de
contratar com o Poder Publico, bem coma ocorrencias impeditivas indiretas, observado o disposto no
art 29, da lnstrucao Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6°, Ill, da Lei n°
10.522, de 19 de julho de 2002, consulta previa ao CADIN.
16.6. Por ocasiao da assinatura do contrato, sera exigida a comprovacao das condicoesde
habilitacao consignadas neste Edital, as guais deverao ser mantidas pelo licitantedurante a
vigencia do contrato.
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16.6.1. Na hip6tese de irregularidade, o contratado devera regularizar a sua situacao perante o
cadastro no prazo de ate 05 (cinco) dias uteis, sob pena de apncacao das penalidades previstas no
edital e anexos.
~

i

16.7. Na assinaturado contrato ou da ata de registro de precos, sera exigida a cornorovacao das
condicoes de haoiutacao consignadas no edital, que deverao ser mantidas pelo licitante durante a
vigencia do contrato ou da ata de registro de precos.
16.8.
Na hip6tese de o vencedor da licitacao nao comprovar as condicoes de habilitacao
consignadas no edital ou se recusar a assinar o contrato ou a ata de registro de precos, a
Adrninistracao, sem prejufzo da aplicacao das sancoes das demais cormnacoes legais cabfveis a
esse licitante, podera convocar outro licitante, respeitada a ordem de classltlcacao, para, ap6s a
cornprovacao dos requisites para habilltacao, analisada a proposta e eventuais documentos
complementares e, feita a neqociacao, assinar o contrato ou a ata de registro de precos.

16. 00 REAJUSTANIENTOEM SENTIDO GERAL .
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16.1. As regras acerca do reajustamento em sentido geral do valor contratual sao as estabelecidas
no Termo de Referencia, anexo a este Edital.
17. DO RECEBIME'N'tdb.OOBJEttlEDA

FiSCALltACAo;;· ,. :··;:: .·,:(::'>_ ." ::: · ..
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17.1. Os crlterios de recebimento e aceitacao do objeto e de fiscalizacao estao previstos no Termo
de Referencia.

18.1. As obriqacoes da Contratante e da Contratada sao as estabelecidas no Termo de Referencia.
19. 0.0

PAGAMENtO. ·

19.1. As regras acerca do pagamento sao as estabelecidas no Termo de Referencia, anexo a este
EditaI.
20.

OAS SAN~OE:$ AP'-'iNISTRATIVAS.

20.1. Comete lnfracao administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, o licitante/adjudicatario
que:
20.1.1. Nao assinar o termo de contrato ou aceitar/retirar o instrumento equivalente, quando
convocado dentro do prazo de validade da proposta;
20.1.2. Nao assinar a ata de registro de precos, quando cabfvel;
20.1.3. Apresentar docurnentacao falsa;
20.1.4. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;
20.1.5. Ensejar o retardamento da execucao do objeto;
20.1.6. Nao mantiver a proposta:
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20.1.7. Cometer fraude fiscal;
20.1.8. Comportar-se de modo inidoneo:
21.2. O atraso injustificado ou retardamento na prestacao de services objeto deste certame sujeitara
a empresa, a julzo da Adminlstracao, a multa morat6ria de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso,
ate o Ii mite de 10% (dez por cento), conforme determina o art. N° 86, da Lei N° 8666/93.
21.2.1. A multa prevista neste ITEM sera descontada dos creditos que a contratada possuir com a
Prefeitura Municipal de Jaguaribe/CE, e podera cumular com as demais sancoes administrativas.
inclusive com as multas previstas.
21.3. A lnexecucao total ou parcial do objeto contratado, a Adrninistracao podera aplicar
as seguintes sancoes administrativas, nos termos do artigo N° 87, da Lei N° 8.666/93:

a vencedora,

a) Advertencia por escrito;
b) Multa administrativa com natureza de perdas e danos da ordem de ate 20% (vinte por cento) sabre
o valor total do contrato;
c) Suspensao ternporaria de partlcipacao em licttacao e impedimenta de contratar com a Prefeitura
Municipal de Jaguaribe/CE, por prazo nao superior a 02 (dais) anos, sendo que em caso de
inexecucao total, sem justificativa aceita pela Adrninistracao da Prefeltura Municipal de
Jaguaribe/CE, sera aplicado o limite maxima temporal previsto para a penalidade 05 (cinco) anos;

I

I

d) oeclaracao de inidoneidade para licitar junta a Adrninistracao Publica, enquanto perdurarem os
motives determinantes da punicao, ou ate que seja promovida a reaoilitacao perante a pr6pria
autoridade que aplicou a penalidade, de acordo com o incise IV do art. N° 87 da Lei N° 8.666/93, c/c
art. N° 7° da Lei N° 10.520/02 e art. N° 14 do Decreto N° 3.555/00.
21.4. Do ato que aplicar a penalidade cabera recurse, no prazo de 05 (cinco) dias uteis, a contar da
ciencia da lntimacao. podendo a Adrninistracao reconsiderar sua decisao ou nesse prazo encaminhalo devidamente informado para a apreciacao e dectsao superior, dentro do mesmo prazo.
21.5. Serao publicadas na lmprensa Oficial do Municipio de Jaguaribe/CE, as sancoes
administrativas previstas no ITEM 17.2, c, d, deste edital, inclusive a reabllitacao perante a
Admlnistracao Publica.
21.6. DA FRAUDE E DA CORRUP<;Ao - Os licitantes e o contratado devem observar e faze~
observar, por seus fornecedores e subcontratados, se admitida a subcontratacao, o mais alto padrao
de etica durante todo o processo de licltacao, de contratacao e de execucao do objeto contratual.
·
21.6.1. PARA OS PROPOSITOS DESTA CLAUSULA, DEFINEM-SE AS SEGUINTES PRATICAS:
a) PRATICA CORRUPTA: Oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer
vantagem com o objetivo de influenciar a acao de servidor publico no processo de llcitacao ou na
execucao do contrato;
b) PRATICA FRAUDULENTA: A falsificacao ou ornissao dos fates, com o objetivo de influenciar o
processo de licitacao ou de execucao do contrato;
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c) PRATICA CONLUIADA: Esquematizar ou estabelecer um acordo entre dois ou mais licitantes.
com ou sem o conhecimento de representantes ou prepostos do 6rgao licitador, visando estabelecer
precos em niveis artificiais e nao-cornpetttivos:
d) PRATICA COERCITIVA:
pessoas ou sua propriedade,
a execucao do contrato.
e) PRATICA

Causar danos ou arneacar causar dano, direta ou indiretamente, as
visando influenciar sua partlclpacao em um processo licitat6rio ou afetar

OBSTRUTIVA:

Destruir, falsificar, alterar ou ocultar provas em inspecoes

ou fazer

declaracoes falsas aos representantes do organismo financeiro multilateral, com o objetivo de impedir
materialmente a apuracao de aleqacoes de pratica prevista acima; atos cuja intencao seja impedir
materialmente o exercfcio do direito de o organismo financeiro multilateral promover inspecao.

21. DAIMPUGNACi:d'AciEDITAL
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21.1. Ate 03 (tres) dias utels antes da data designada para a abertura da sessao publica, qualquer
pessoa podera impugnar este Edital.
21.2. A IMPUGNACAO DEVERA ser realizada EXCLUSIVAMENTE
sistema www.portaldecompraspublicas.com.br.

por FORMA ELETRONICA

no

21.3. Cabera ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsaveis pela elaboracao deste Edital e seus
anexos, decidir sobre a impugnac;:ao no prazo de ate 02 (dols) dias utels contados da data de
recebimento da impuqnacao.

21.4. Acolhida a irnpuqnacao, sera definida e publicada nova data para a realizacao do certame.
21.5. . Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitat6rio deverao ser enviados ao
Pregoeiro, ate 03 (tres) dlas uteis anteriores a data designada para abertura da sessao publica,
exclusivamente por meio eletronico via internet, em campo proprio do Sistema Portal de Compras
Publicas no enderec;:o eletr6nico www.portaldecompraspublicas.com.br.

o

21.6.
pregoeiro respondera aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dlas uteis,
contado da data de recebimento do pedido, e podera requisitar subsidies formais aos responsavels
pela elaboracao do edital e dos anexos.

21.7. As irnpuqnacees

e pedidos de esclarecimentos nae suspendem os prazos
certame, salvo quando se amoldarem ao art. 21 paraqrafo 4°, da Lei 8.666/93.

a

21. 7 .1.
A concessao de efeito suspensivo
im puqnacao
motivada pelo pregoeiro, nos autos do processo de licitacao.
21.8. As respostas aos pedidos de esclarecimentos
participantes e a adminlstracao.

e

med id a excepcional

serao divulgadas

previstos

no

e devera ser

pelo sistema e vincularao

os

21.9.
As respostas as impuqnacoes e aos esclarecimentos solicitados, bem como outros avisos de
ordem geral, serao cadastradas no sftio www.portaldecompraspublicas.com.br,
sendo de
responsabilidade dos licitantes, seu acompanhamento.

21.1 o. Nao serao conhecidas as irnpuqnacoes apresentadas ap6s o respectivo prazo legal ou, no
caso de empresas, que estejam subscritas por representante
identificado no processo para responder pela proponente.

nao habilitado

legalmente
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A peticao de impuqnacao apresentada par empresa deve ser firmada por s6cio, pessoa
designada para a adrmnrstracao da sociedade empresaria, ou procurador, e vir acompanhada,
conforme o caso, de estatuto ou contrato social e suas posteriores atteracoes, se houver, do ato de
desiqnacao do administrador, ou de procuracao publica ou particular (instrumento de mandato com
poderes para impugnar o Edital).
21.11.

22. DAS DISPOSICC>ESGERAIS.
22.1. Da sessao publics do Preqao divulqar-se-a Ata no sistema eletrOnico.
22.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fate superveniente que impeca a realizacao do
certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia util
subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que nae haja comunicacao em
contrario, pelo Pregoeiro.
22.3. Todas as referencias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessao publica observarao o
horario de Brasilia - DF.
22.4. No julgamento das propostas e da habllltacao, o Pregoeiro pcdera sanar erros ou falhas que
nae alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho
fundamentado, registrado em ata e acessfvel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacla para fins de
habilitacao e classificacao.
22.5. A hornoloqacao do resultado desta ucltacao nao imoncara direito

a contratacao.

22.6. As normas disciplinadoras da Iicitacao serao sempre interpretadas em favor da arnpliacao da
disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da Adrnlnistracao, o principio
da isonomia, a finalidade e a sequranca da contratacao.
22.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacao de suas propostas ea
Acministracao nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da
conducao ou do resultado do processo licitat6rio.
22.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edita! e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inlcio
e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na
Administracao.
22.9. O desatendimento de exigencias formais nao essenciais nao importara o afastamento d~
licitante, desde que seja possfvel o aproveitamento do ato, observados os princfpios da isonomia e d ·
interesse publico.
22.10. 0 licitante e o responsavel pela fidelidade e legitimidade das informacoes prestadas e dos
documentos apresentados em qualquer fase da ticitacao.

I

22.10.1.
A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das intorrnacoes nele
contidas implicara a imediata oesclassitcacao do proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha
sido o vencedor, a rescisao do contrato ou do documento equivalente, sem prejuizo das demais
sancoes cabiveis.
22.11.Em caso de diverqencia entre disposicoes deste Edita! e de seus anexos ou demais pecas que
cornpoern o processo, prevalecera as deste Edita!.
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22.12.A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE, podera revogar este Preqao por razoes de
interesse publico decorrente de fato superveniente que constitua 6bice manifesto e mcontornavel, ou
anula-lo por ilegalidade,
de oficio ou por provocacao de terceiros, salvo quando for viavel a
convalidacao do ato ou do procedimento viciado, desde que observados os princlpios da ampla
defesa e contradit6rio.
22.12.1.
23.12.2.

A anulacao do preqao induz

a do

contrato.

A anutacao da licitacao por motive de ilegalidade nao gera obrigacao de indenizar.

a

22.13. E facultado
autoridade superior, em qualquer fase deste Pregao, promover diligencia
destinada a esclarecer ou completar a instrucao do processo, vedada a inclusao posterior de
inforrnacao ou de documentos que deveriam ter sido apresentados para fins de classificacao e
habilitacao.
22.14.0
Edita!
esta
disponibilizado,
na
integra,
no
endereco
eletronico:
www.portaldecompraspubllcas.com.br,
e tambern poderao ser lidos e/ou obtidos na Sala de
Reunioes com a Equipe de Pregao. no endereco Av. Maria Nizinha Campelo, 341, Aldeota,
Jaguaribe/CE, nos dias uteis, no horario das 07:30 as 11 :30, mesmo endereco e periodo no qual os
autos do processo administrative permanecerao com vista franqueada aos interessados.
22.15. lntegram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
ANEXO I
ANEXO II
ANEXO Ill

ANEXOIV
ANEXO V
ANEXOVI
ANEXO VII
ANEXO VIII
ANEXOIX

: TERMO DE REFER~NCIA
: MODELO DE PROPOSTA DE PREyOS
: MODELO DE DECLARA9Ao DE SUJEl9Ao As CONDl9CES ESTABELECIDAS
NO EDITAL EDE INEXIST~NCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA
HAS I LIT ACAO
: MODELO DE DECLARAyAO
NOS TERMOS DO INCISO XXXIII, ART. 7° DA
CONSTITUl<;AO FEDERAL
: MODELO DE DECLARA9AO DE ELABORACAO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
: MODELO DE DECLARA<;AO DO PORTE DA EMPRESA
: MODELO DE DECLARA<;AO DE IDONEIDADE
: DECLARA<;Ao DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE HABILITA<;Ao
: MINUTA DO CONTRATO·
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TERMO DE REFERENCIA
1.1.
OBJETO:
1.2.
CONTRATA<;Ao DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LOCA<;Ao E MANUTENCAO DE
SISTEMA INFORMATIZADO DE. CONTABILIDADE PUBLICA, CONTROLE PATRIMONIAL,
ALMOXARIFADO, CONTROLE VEICULOS WEB, DOA<;CES, COMPRAS E LICITA<;AO PARA
ATENDER AS EXIGENCIAS DO TCE/CE, JUNTO A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO
DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE - CE.
2.1.
JUSTIFICATIVA:
2.2.
A presente contratacao sob demanda de empresa especializada para locacao e manutencao
de Sistema informatizado, visa atender a leqistacao vigente estabelecida pela Lei 4.320 e suas
alteracoes: Lei de Responsabilidade Fiscal e toda legisla9ao decorrente desta; Portarias e Decretos
da Secretaria do Tesauro Nacional - STN com legisla9ao aplicada aos Municlpios; Lei da
Transparencia Publica: Instrucoes Normativas do Tribunal de Contas dos Municlpios do Estado do

ceara.

3.1.
OS SERVICOS INCLUEM:
3.2.
Todas as despesas para a execucao dos servicos, impastos, encargos, taxas, seguros e
frete. Dlstributcao, instatacao e confiquracoes de todos os equipamentos nos locais indicados pela
Contratante;
3.3.
Manter no minima 01 (um) profissional capacitado na area tecnlca, pertencente a seu quadro
permanente, com disponibilidade de atendimento (in loco, via web ou telefone), em dias e horarios
compatrveis com o de funcionamento da Unidade da Contratante, durante toda a vig~ncia do
contrato;
4.1.
ESPECIFICACAO DOS SERVICOS (FUNCIONALIDADES DO SISTEMA):
4.2. SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA:
4.2.1. O Sistema de Contabilidade devera atender as seguintes especficacoes tecnicas.
•
Adotar o Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico - PCASP;
•
Permitir a Personallzacao de Eventos Contabeis utilizando Contas do PCASP;
•
Oferecer Estrutura de Controle para Execu9ao Autornatica de Eventos Contabeis utilizando
Contas do PCASP;
•
Permitir a Elaboracao da Lei Orcarnentaria;
•
Permitir o Controle . da Execucao . ~r9~mentaria: _Receitas, Em~enhos, Liquldacoes,
Pagamentos, Bancos. Convenios, Contratos, Licitacoes, Alteracoes orcamentartas:
•
Permitir a Gera9ao dos Arquivos do Sistema de lntormacces Municipais - S.I.M;
•
Permitir o Preenchimento de Cheques, C6pia de Cheques, Recibos e Nota Fiscal;
•
Permitir os Pagamentos de Credores via Banco (opcional);
•
Permitir a conculacao Autornatica de Cheques;
•
Permitir a Elaboracao dos Relat6rios Mensais para o T.C.M;
•
Permitir a Elaborac;:ao de Relat6rios Gerenciais para Educac;:ao, FUNDEB, Saude (SIOPS);
•
Permitir a Elaboracao dos Relat6rios da Lei Complementar 101/2001-LRF com publicacao
autornatica em site;
•
Permitir a Elaboracao da Planilha SICONFI RREO - Relat6rio Resumido da Execui;:ao
Orcarnentaria;
•
Permitir a Elaboracao da Planilha SICONFI RGF - Relat6rio de Gestao Fiscal;
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•
Permitir a Publicacao dtarta automatica dos dados contabeis em site contratada por esta
prefeitura atendendo a Lei 131 (Lei Transparencla Publica):
•
Permitir a Elaboracao dos Relat6rios da Lei 9.755 - Contas Publicas;
•
Permitir a Divulqacao autornatica dos Relat6rios da LRF na Internet em site contratado por
esta prefeitura;
•
Permitir a Elaborac;ao do Balance Anual conforme as Normas Brasileiras de Contabilidade
Aplicadas ao Setor Publlco - NBCASP;
•
Permitir a Elaborac;ao da Planilha SICONFI DCA-Balanc;:o Anual;
•
Permitir a Elaboracao do MANAD;
•
Permitir a Elaboracao da DIRF;
•
Permitir a Oonsolidacao de Dados para Unidades Gestoras fisicamente distantes;
•
Permitir o Funcionamento
em rede local e tarnbern via internet por meio do servico de
Terminal Service;
•
Permitir o Funcionamento em Rede Virtual Privada via internet;
•
Permitir a elabcracao de relat6rios e graficos gerenciais a partir de recursos de B.I (business
intelligence);
•
Permitir o Relacionamento automatico com Extrato Bancario no Padrao OFX;
•
Possuir Modulo Dinamico que permita lntegrac;:ao com o Sistema de Adrnlnistracao
SIAFI de uso da Prefeitura Municipal contemplando:
o
Solicitacoes
o
t.icitacoes
o
Contratos
o
Em pen hos
o
Liquidacoes
o
Pagamentos
•
Oferecer inteqracao com os sistemas de compras,
merenda escolar;
•
Permitir backup de forma manual ou autornatica.

licitac;:ao,

patrim6nio,

Financeira

almoxarifado

e

4.3. SISTEMA DE COMPRAS:
4.3.1.

0 Sistema de Compras devera atender as seguintes especincacoes tecnicas.

•
Enviar e-mails automaticamente
para o Secretario (ou outros enderecos) informando a
proximidade do fim dos contratos.
•
Permitir o Cadastro de Pessoas Ffsicas e Juridicas;
•
Permitir o Cadastro de Bense Services:
•
Permitir o Cadastro de Responsavels:
•
Permitir o Cadastro de Orcarnento (Orgaos, Unidades Orcamentarias, Programas, Projetos e
Atividades e Dotacoes);
•
Permitir o Cadastro de Textos Padroes:
•
Permitir o Cadastro de Fontes de Recurses;
•
Permitir o Cadastro de Solicltacoes;
•
Permitir o Cadastro de Cotacoes:
•
Gerar e Processar planilha eletr6nica para coleta de precos:
•
Elaborar valor do Projeto Basico por meio de defini1rao autornatica de preco media;
•
Oferecer Modulo de Autonzacao de Processes e Disponibilidade Orcarnentarta:
•
Permitir o Cadastro de Processo Administrative de Compra;
•
Permitir o Cadastro de Contratos;
•
Permitir o Cadastro de Ordem de Compra controlando os saldos do itens por contrato.
•
Emitir relat6rios de Solicitacao;

Js)
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•
Emitir diversos relatorios decorrentes da Cotacao: preco rnedio por produto; preco medic por
fornecedor;
•
Emitir relat6rio de Contratos;
•
Emitir relat6rios de Ordem de Compra;
•
Permitir personalizar todos os relat6rios;
•
Permitir criar novas relat6rios;
•
Permitir sincronizar relat6rios gerados com ambiente "nas nuvens" (cloud computing)
•
Possuir controle de nivel de acesso;
•
Possuir ferramenta de Backup e Restauracao;
•
Funcionar em rede local ou por meio da Internet utilizando o recurso de Terminal Service ou
VPN.
•
Oferecer integrac;ao com os sistemas de contabilidade, licitac;ao, patrimonio e merenda
escolar.
4.4. SISTEMA DE ALMOXARIFADO:
4.4.1. 0 Sistema de Almoxarifado devera atender as seguintes especlticacoes tecnicas.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Permitir o Controle de Estoque minima, maxima e par meta de consumo;
Gerar o Demonstrative de Consume por Unidade Administrativa;
Gerar a Posicao de Estoque (fisico e financeiro para uso Contabll):
Gerar o Demonstrative Evolutivo de consumo por Produto e Unidade Administrativa;
Permitir o Cadastro de Secretarias e Setores (unidades de consume);
Permitir o Cadastro de Fornecedores, produtos, Metas de Consumo;
Permitir o Cadastro de Solicitacoes de Compra;
Permitir a Pesquisa de Preco:
Permitir a Emissao de Guias de Solicitacao;
Permitir a Emissao de Guias de Compra;
Permitir a Ernissao de Guias de Entrega.

4.5. SISTEMA DE DOACOES:
4.5.1. 0 Sistema de Doacoes devera atender as seguintes especiflcacoes tecnicas.
•
Permitir o Registro e acompanhamento das solicitacoes;
•
Permitir o Cadastro e controls de doacees por: Representante de Comunidades, Localidade,
Beneficiaries, ltens de Doacao (beneffcios);
•
Gerar o Demonstrative das Doacoes (exigido pelo TCM);
•
Gerar o Termo de Ooacoes;
~
•
Gerar a Ficha de Solicitac;ao, Encaminhamento;
•
Gerar os Demonstratives de Doacoes abordando localidades, representantes, itens ' e
doacao:
•
Gerar Estatisticas de Atendimento por localizacao, por itens de doacao;
•
Gerar Listagem de Aniversariantes Etiquetas;
•
Emitir Carteira de ldentificacao Municipal.
4.6. SISTEMA DE CONTROLE PATRIMONIAL:
4.6.1. O Sistema de Controle Patrimonial devera atender as seguintes especlflcacoes tecmcas.
•
Permitir o Cadastro de Bens Patrimoniais, Bens Relacionaveis e Bens de Uso Publico
(pracas, parques, jardins);
•
Permitir o Cadastro de Secretarias, Setores, Fornecedores e t.ocanzacao Fisica;
PRACA SENADOR FERNANDES TAVORA, S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARA
CEP: 63475-000 - FONE: O-XX-88-3522-1092 - CNPJ: 07.443.708/0001-66

PREFEITURA MUNICIPAL DE

JAGUARIBE

•
Oferecer o Processo de lnclusao Multipla (lancamento autornatico para varias unidades);
•
Gerar o Controre de transferencia de Bens entre as Unidades Administrativas;
•
Gerar o Controle de Reavaliacao e Depreciacao de Bens Patrimoniais conforme as novas
Normas Contabeis Aplicadas ao Setor Pub/I co conforme estabelecido pela Secretaria do Tesouro
Nacional - STN;
•
Gerar a Ernissao do Tombamentode Bens Patrimoniais;
•
Gerar a Emissao do lnventario:
•
Gerar a Ernissao de Termo de Responsabilidade por Bens Lotados;
•
Gerar a Emissao de Bens Relacionados;
•
Gerar a Emissao de Bens Patrimoniais;
•
Gerar a Ernissao de Termos de Transferencia;
•
Gerar a Emissao de Etiquetas com Nurnero de Tombamento Patrimonial;
•
Oferecer integra9ifo com os sistemas de Contabilidade, compras, licita9ao e merenda escolar;
•
Analise de informacoes dos bens cadastrados com as lnformacees cadastradas no TCM.
4.7. SISTEMA OE CONTROLE VEiCULOS WEB:
4.7.1. O Sistema de Controle de Veiculos devera atender as seguintes especiticacoes tecnicas.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Permitir a utllizacao do sistema par meio da internet e dispositivos moveis;
Controlar contratos de abastecimento e rnanutencao de veiculos;
Controlar a utilizacao de Veiculos;
Controlar o Abastecimento e Realizacao de Viagens;
Gerar Demonstrative de Gastos com Combustiveis, exigido pelo TCM;
Permitir o Cadastro de Proprietaries e Motoristas;
Permitir o Cadastro de Fornecedores (combustiveis, pecas e servlcos):
Controlar a Manutencao dos Veiculos (pecas e services):
Criticar o Abastecimento de Combustiveis por meio de Metas definidas;
Gerar relat6rio com a media de consume por veiculo;
Gerar relat6rio com hist6rico da rnanutencao par veiculo (pecas e services):
Gerar Demonstratives de Gastos realizados, por: Velculos, Secretarias e Motoristas;
Controlar Estoque dos produtos adquiridos.
O sistema devera apresentar as seguintes funcionalidades:

•
•

Cadastros Basicos
Cadastros basicos necessaries a execucao do restante do sistema;

•
•

Veiculos
Cadastros referentes aos Vefculos da frota da prefeitura com suas caracteristicas;

•
•

•

Produtos
Manutencao e controle de Produtos;
Almoxarifado;

•
•

Contratos
Manutenc;:ao de Contratos e Aditivos;

•

Abastecimentos
Manutencao e Controle de Abastecimento de Veicutos;
Emissao de Autorizacao de Abastecimento;

•

•
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Manutencao

II

•

Proqramacao de Manutencao;
Manutencao Corretivas;

•

Via gens

•

~

•

Controle e rnanutencao de viagens dos veiculos da prefeitura;

J~
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~
~
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•
•

•
•
•
•
•
•

Relat6rios
Listagem de Veiculos;
Entrada de Produtos;
Relat6rio Gerencial de
Relat6rio Gerencial de
Relat6rio Gerencial de
Relat6rio Gerencial de
Relat6rio Gerencial de

Abastecimentos;
Manutencoes:
Viagens;
Custos de Veiculos;
Custos da Frota;

4.8. SISTEMA DE LICITACAO:
4.8.1. 0 Sistema de Licitacao devera atender as seguintes especificacoes tecnicas.
•
•

Gerar todos os arquivos de Licitacao para o Sistema S.I.M do TCM;
Permitir o Cadastro de Fornecedores, ltens (produtos e services), Textos Padroes, comrssso

de t.icitacao:

•
Permitir a Criacao llimitada de Modelos de Relat6rios;
•
Adotar os Modelos ja Utilizados pelo Municipio ou Assessoria (opcional);
•
Controlar as t.icitacoes por meio de Banco de Dados, evitando o manuseio de arquivos e
pastas;
•
Criticar as dotacoes utilizadas compatibilizando com o Sistema S.I.M;
•
Criticar as datas fornecidas para a Licitacao evitando erros de lncoerencia;
•
Realizar conj unto de criticas para atender o que determina a Legislac;ao atual;
•
Utilizar o conceito de Macro-substituic;ao de dados, evitando o trabalho de revlsao de texto
para substituicao de palavras;
•
Registrar de soncnacoes, incluindo as seguintes tnformacoes: Secretaria, ltens e suas
quantidades e cotacoes orcamentarlas:
•
Registrar a Cotacao de Precos com elaboracao de projeto basico e relat6rios de valores
medias;
Gerar e processa planilhas eletronicas para fornecimento de propostas de precos para
cotacao e processo licitat6rio e ainda proposta final no caso de pregao;
•
•
•

Oferecer modulo de Autorizacao permitindo um total controle das fases do Processo;
Realizar o julgamento global por lote e por item;
•
Possuir todas as ferramentas de controle para a realizacao das modalidades de acordo com a\31,
Lei N° 8.666/93;
•
Permitir o usuario decidir em case de empate nas propostas de precos:
•
Emitir todos os Relat6rios (anexos) adotados pela Cornissao:
•
Permitir a ernissao de relat6rios segundo os modelos padronizados;
•
Permitir a Edic;ao e Arquivamento dos Relat6rios apresentados em Tela;
•
Permitir a slncronizacao com aplicativos de armazenamento "nas nuvens" (cloud computing)
~
para distribuicao de documentos;
~
/
•
Oferecer inteqracao com os sistemas de Contabilidade, compras, patrirnonio, almoxarifado e
t-'c..
merenda escolar.
•
Permitir realizar contratacao direta;
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Permitir backup de forma manual ou autornatica.

5.1.

VALOR ESTIMADO DOS SERVl<;OS:

ITEM

1

ESPECIFICACC>ES
UNID. QUANT. VR. UNIT.
Contratacao de empresa especializada em
locacao e manutencao de sistema de
Contabilidade
Publica,
Patrim6nio, Servir;:o
8
6.253,33
Almoxarifado, Vefculos, Doar;:Oes. Compras I M~s
e Licitacoes para atender as necessidades
da Prefeitura Municipal de Jaquaribe - CE.

VR. TOTAL

50.026,64

5.2.
TOTAL DA DESPESA ESTIMADA: R$ 50.026,64 (cinquenta mil vinte e seis reais e sessenta
e quatro centavos).
5.3.
REFERENCIAL DE PRECOS: Os precos de referencia ora apresentados foram estimados,
tendo como parametro as pesquisas de mercado.
6.1.
6.2.

OBRIGACC>ESDA CONTRATANTE:
Receber o objeto no prazo e condlcoes estabelecidas no Edital e seus anexos;

6.3.
Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos services executados
provisoriamente com as especificar;:Oesconstantes do Edital e da proposta, para fins de aceitacao e
recebimento definitive;
6.4.
Comunicar a Contratada, por escrito, sobre imperfeicoes, falhas ou irregularidades
verificadas nos services executados, para que seja substituido, reparado ou corrigido;
6.5.
Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obriqacoes da Contratada, atraves de
cornlssao/servidor especialmente designado;
6.6.
Efetuar o pagamento a Contratada no valor correspondente a execucao do objeto, no prazo
e forma estabelecidos no Edital e seus anexos:
6. 7. A Adrnlnlstracao nao respondera por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com
terceiros, ainda que vinculados a execucao do presente Termo de Contrato, bem como por qualquer
dano causado a terceiros em decorrencia de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou
subordinados.
7.1.
OBRIGA<;OESDACONTRATADA:
~
7 .2. A Contratada deve cumprir todas as obriqacoes constantes no Edita!, seus anexos e sua
proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e
perfeita execucao do objeto e, ainda:
7.3.
Efetuar a execucao do objeto em perfeitas conclcoes, conforme especincacoes, prazo e
local constantes no Termo de Referencia e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na
qual constarao as indicacoes referentes a: marca, procedencia e prazo de validade;
7.4.
Responsabilizar-se pelos vlcios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos
12, 13 e 17 a 27, do C6digo de Defesa do Consumidor (Lein° 8.078, de 1990);
j,
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7.5.
Substituir, reparar ou cornqir, as suas expensas,
Referencia, o objeto com avarias ou defeitos;

no prazo fixado neste Termo de

7.6.
Comunicar a Contratante, no prazo rnaxlrno que antecede a execucao dos services, os
motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida cornprovacao:
7.7.
Manter, durante toda a execucao do contrato, em compatibilidade com as obriqacoes
assumidas, todas as condicoes de nabilltacao e quallficacao exigidas na licita9ao;
7.8.
8.1.
8.2.

lndicar preposto para representa-Ia durante a execucao do contrato.
DA SUBCONTRATACAO:

Nao sera admitida a subcontratacao do objeto licitat6rio.

9.1.
DA ALTERACAO SUBJETIVA:
9.2. E admissivel a fusao, cisao ou incorporacac da contratada com/em outra pessoa jurfdica, desde
que sejam observados pela nova pessoa jurldica todos os requisites de habllltacao exigidos na
ucitacao original; sejam mantidas as demais clausulas e condlcees do contrato; nao haja prejulzo a
execucao do objeto pactuado e haja a anuencia expressa da Adrninfstracao a continuidade do
contrato.
10.1.
DO CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO:
10.2.
Nos termos do art. 67 Lei n° 8.666, de 1993, sera designado representante para acompanhar
e fiscalizar a execucao dos services. anotando em registro pr6prio todas as ocorrencias relacionadas
com a execucao e determinando o que for necessario a requlanzacao de fafhas ou defeitos
observados.
10.3.
A flscalizacao de que trata este item nao exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada,
inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeicoes tecnicas
ou vlcios redibitorios, e, na ocorrencia desta, nao implica em corresponsabilidade da Adrninlstracao
ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 70 da Lei n° 8.666, de 1993.
10.4.
0 representante da Adrnlnistracao anotara em registro pr6prio todas as ocorrencias
relacionadas com a execucao do contrato, indicando dia, mes e ano, bem como o name dos
funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizar;ao das falhas
ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providencias cabiveis.

\&7

11.1.
DO PAGAMENTO:
11.2. O pagamento sera realizado no prazo maxirno de ate 30 (trinta) dias, contados a partir do
recebimento e atesto da Neta Fiscal ou Fatura, atraves de ordem bancaria, para credito em banco.
agencia e conta corrente indicados pelo contratado.
·.
11.3. Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura no momento em que o 6rgao
contratante atestar a execucao do objeto do contrato.
11.4.
A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da cornprovacao da
regularidade fiscal, constatada par meio de consulta on-line mediante consulta aos sitios eletr6nicos
oficiais ou a documentacao mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de 1993.
11.5.
Constatando-se, a situacao de irregularidade do fornecedor contratado, deverao ser
tomadas as providencias previstas no do art. 31 da lnstrucao Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.
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11.6.
Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes contratacao,
ou, ainda. circunstancla que impeca a iiquidacao da despesa, como, por exemplo, obriga9ao
financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplencia, o pagamento flcara
sobrestado ate que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hip6tese, o prazo para
pagamento lniciar-se-a ap6s a cornprovacao ca requtarizacao da situacao, nao acarretando qualquer
onus para a Contratante.
11.7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar coma emitida a ordem bancaria
para pagamento.
11.8.
Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada de forma on-line consulta aos sltios
eletrOnicos oficiais para verificar a manutencao das condicoes de habilita9ao exigidas no edital.
11.9.
Constatando-se a situacao de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notntcacao,
par escrito. para que, no prazo de 2 (dais) dias uteis, regularize sua situacao ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. 0 prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual perlodo, a crtterio da
contratante.
11.1 o. Previamente a ernlssao de nota de empenho e a cada pagamento. a Administracao devera
realizar consulta on-line mediante consulta aos sltios eletrOnicos oficiais para identificar possfvel
suspensao temporaria de participacao em tlcitacao, no arnbito do 6rgao ou entidade, proiblcao de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorrencias impeditivas indiretas. observado o disposto no
art. 29, da tnstrucao Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.
11. 11. Nao havendo requtarizacao ou sendo a detesa considerada improcedente, a contratante
devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela flscalizacao da regularidade fiscal quanto a
inadirnplencia da contratada, bem coma quanto a existencia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessaries para garantir o recebimento de seus creditos.
11.12. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrative correspondente, assegurada contratada a ampla
defesa.

a

11. 13. Havendo a efetiva execucao do objeto, as pagamentos serao realizados normalmente, ate
que se decida pela resclsao do contrato, caso a contratada nao regularize sua sttuacao de
habilltacao.
11.14.
Sera rescindido o contrato em execucao com a contratada inadimplente, salvo por motivo de
economicidade, seguranc;a nacional ou outro de interesse publlco de alta relevancia, devidamente~
justificado, em qualquer caso, pela maxima autoridade da contratante.
11.15.

Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributarla prevista na legisla<;aoaplicavel.

11.16.
A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei
Complementar n° 123, de 2006, nao sofrera a retencao tributaria quanto aos impastos e contribuicoes
abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento f!cara condicionado ~ apre:sentac;ao_de
cornprovacao, por meio de documento oficial, de que faz JUS ao tratamento tributario tavorecldo
previsto na referida Lei Complementar.

12.1.

DO REAJUSTE:
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12.2. Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data limite para a
apresentacao das propostas.
12. 3.
Dentro do prazo de vigencia do contrato e mediante solicitaeao da contratada, os precos
contratados poderao sofrer reajuste ap6s o interregno de um ano, aplicando-se o indice IGPM
exclusivamente para as obriqacoes iniciadas e conclufdas ap6s a ocorrencia da anualidade.
12.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mfnimo de um ano sera contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.
12.5. No caso de atraso ou nae divulga,;:ao do indice de reajustamento, o CONTRATANTE paqara a
CONT RATADA a lrnportancia calculada pela uittrna variacao conhecida, liquidando a diferen,;:a
correspondente tao logo seja divulgado o fndice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a
apresentar mem6ria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente, sempre
que este ocorrer.
12.6.

Nas aterlcoes flnais, o fndice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitive.

12.7. Caso o fndice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao
possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicao, o que vier a ser determinado pela legisla~o
entao em vigor.
12.8. Na ausencia de previsao legal quanta ao indice substitute, as partes elegerao novo fndice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, par meio de termo aditivo.
12.9.

0 reajuste sera realizado por apostilamento.

13.1.
13.2.

DA GARANTIA DE EXECUCAO:
Nao havers exiqencia de garantia contratual da execucao, pelas razoes abaixo justificadas:

14.1.
DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS:
14.2. Comete infra,;:ao administrativa nos termos da Lein° 10.520, de 2002, a Contratada que:
14.3.
lnexecutar total ou parcialmente qualquer das obriqacoes assumidas em decorrencla da
contratacao;
14.4.

Ensejar o retardamento da execucao do objeto;

14.5.

Falhar ou fraudar na execucao do contrato;

14.6.

Comportar-se de mode inid6neo;

14. 7.

Co meter fraude fiscal;

14.8. Pela inexecucao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administra,;:ao pode aplicar
CONTRATADA as seguintes sancoes:

a

14.9.
Advertencia, par faltas leves. assim entendidas aquelas que nao acarretem prejulzos
significativos para a Contratante;
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0 atraso injustificado ou retardamento na prestacao de services objeto deste certame
sujeitara a empresa. a julzo da Admlnistracao, a multa morat6ria de 0,5% (meio par centa) par dia de
atraso. ate a limite de 10% (dez por cento), conforme determina o art. N° 86, da Lei N° 8666/93;
14. 11.
Multa compensat6ria de 20% (vinte por cento) sabre o valor total do contrato, no caso de
inexecucao total do objeto;
14.12.
Em caso de inexecucao parcial, a multa campensat6ria, no mesmo percentual do subitem
acima, sera aplicada de forma proporcional a obriqacao inadimplida;
14. 13.
Suspensao de licitar e impedimenta de contratar com o orgao, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Aorninistracao Puolica opera e atua concretamente, pelo prazo de ate dois
a nos;

14.14.
Impedimenta de licitar e contratar com 6rgaos e entidades da Prefeitura Municipal de
Jaguaribe/CE, pelo prazo de ate cinco anos;
14. 15. A Sancao de impedimenta de licitar e contratar prevista neste subitem tambem e apncavet em
quaisquer das hip6teses previstas coma infracao administrativa no subitem 13.1 deste Termo de
Referencia.
14.16.
Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica,
enquanto perdurarem os motives determinantes da punicao ou ate que seja promovida a reabilita9ao
perante a pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejulzos causados;
14.17.Tambem
ficam sujeitas as penalidades do art. 87, Ill e IV da Lei n° 8.666, de 1993, as
empresas ou profissionais que:
14.18.
Tenham sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributes;
14. 19.

Tenham praticado atos iHcitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;

14.20.
Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Admlnlstracao em virtude de
atos ilfcitos praticados.
14.21. A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrative
que assequrara o contradit6rio e a ampla defesa
Contratada, observando-se o procedimento
previsto na Lein° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lein° 9.784, de 1999.

a

14.22.As multas devidas e/ou prejufzos causados a Contratante serao deduzidos dos valores a serem
pagos, ou recolhidos em favor da Uniao, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando for o case,
serao inscritos na Dfvida Ativa da Uniao e cobrados judicialmente.
14.23.
Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo rnaxirno de 15
(quinze) dias, a contar da data do recebimento da cornunicacao enviada pela autoridade competente.
14.24. Caso o valor da multa nao seja suficiente para cobrir os prejulzos causados pela conduta do
licitante, a Unlao ou Entidade podera cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419
do C6digo Civil.

-0x/
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14.25.A autoridade competente, na apucacao das sancoes, tevara em conslderacao a gravidade da
conduta do infrator, o carater educative da pena, bem coma o dano causado a Adrninistracao,
observado o principio da proporcionalidade.
14.26.Se, durante o processo de aplicacao de penalidade, se houver indicios de pratica de infra<;ao
administrativa tipificada pela Lein° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo a adrninlstracao
ptiblica nacional ou estrangeira, c6pias do processo administrative necessaries a apuracao da
responsabilidade da empresa deverao ser remetidas a autoridade competente, com despacho
fundamentado, para ciencia e decisao sobre a eventual instauracao de investlgacao preliminar ou
Processo Administrative de Responsabilizacao - PAR.
14.27. A apuracao e o julgamento das demais mfracoes administrativas nae consideradas coma ato
lesivo a Adrnlnistracao Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lein° 12.846, de 1° de agosto
de 2013, sequirao seu rito normal na unidade administrativa.
14.28. O processamento do PAR nae interfere no seguimento regular dos processes administrativos
especificos para apuracao da ocorrencia de danos e prejufzos a Adrninlstracao Publica Federal
resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurldica, com ou sem a particlpacao de agente pubnco.
14.29. As penalidades serao obrigatoriamente
Munic(pio.

publicadas

nos 6rgao Oficial de lmprensa do

15.1.
DOTAyA.O OR<;AMENTARIA E ELEMENTO DE DESPESA:
15.2.
As despesas correrao por conta da(s} dota9ao(oes} orcamentariata): 0401.04.129.0002.2.010
- SEPLAG e elementos de despesas n° 33.90.40.00.
Jaguaribe/CE. 16 de abril de 2020.

'""\..X,\\v...~ 0~y:.,,\_,o
Valnei Peixoto Silva

~- ,-.. . .,. ,e

Secretario de Planejamento e Gestao
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ANEXC> II ""'. PROPOSTA DE PREC0$ (MOOELOt.·
PREG.AO ELETRONICO N° 16.04.01/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 16.04.01/2020
SESSAO PUBLICA: ----/----/2020, As ----H----MIN (----) HORAS.
LOCAL: PREFEITURA MUNCIPAL DE JAGUARIBE/CE
IDENTIFICA<;AO

~·

DA PROPONENTE:

NOME DE FANTASIA:
RAZ.AO SOCIAL:
CNPJ:
INSC. EST.:
OPTANTE PELO SIMPLES? SIM (
ENDERECO:
BAIRRO:
CEP:
TELEFONE:
CONTATO DA LICITANTE:

) NAO(
ClDADE:
E-MAIL:

FAX:

TELEFONE:
LOTE UNICO
UNID.

ITEM

ESPECIFICACOES

1

Contratacao de empresa especializada em
locacao e manutencao de sistema de
Contabilidade
Publica.
Patrim6nio,
Almoxarifado, Vefculos, Doacoes, Compras
e Licitacoes para atender as necessidades
da Prefeitura Municipal de Jaauaribe - CE.

Service
/M~s

QUANT.

VR.UNIT.

VR. TOTAL

8

TOTAL POR EXTENSO:
A EMPRESA:

I

DECLARA QUE:

1. Estao inclusas no valor cotado todas as despesas com mac de obra e, bem coma, todos as~
tributos e encargos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciarios e comerciais e, ainda, os gastos com.
transporte e acondicionamento dos produtos em embalagens adequadas .

.

2. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias.
3. Prazo de inicio de tornectrnento/execucao dos services de acordo com o estabelecido
referencia (Anexo I) do edital desse processo.

no termo de

possui coma socio, gerente e diretores, servidores da Prefeitura Municipal de
Jaguaribe/CE, e ainda cOnjuge, companheiro ou parente ate terceiro grau.
4. Que nao

5. Que o prazo de inicio da execucao dos services sera de acordo com os termos estabelecidos no
Anexo I, deste edital a contar do recebimento, por parte da contratada, da ordem de compra ou
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documento similar todos cs equipamentos serao avaliados, sob pena de devolucao de nao aceite,
case nao atenda a descrimlnacao do termo de referencia do referido edital ou de ma qualidade.
Locale Data

Carimbo da Empresa
Assinatura do Responsavel
OBS. serso descfassificadas as propostas que apresentarem cota9oes contendo precos excessivos,
simb6/icos, de valor zero ou inexequiveis, na forma da legisla9ao em vigor, ou ainda, que oterecem
precos ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes.

I

I

II
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m.. :. OECLARACAO DE SUJEICAO As CONDlqoes ESTAl3E(E.Cfl>AS':NJ):EQiTA~:&bE-·
INEXISTENCIA DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEOtTl\fO.S DA.HAB(LIT:A~~tf _:.: "' ·:

PREGAO ELETRONICO N° 16.04.01/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 16.04.01/2020

A
PREFEITURA

MUNICIPAL

DE JAGUARIBE/CE

AO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO.

i

I

--------• PORTADOR DO RG
, ABAIXO ASSINADO, NA
QUALIDADE DE RESPONSAVEL LEGAL DA PROPONENTE,
, CNPJ
, DECLARA EXPRESSAMENTE QUE SE SUJEITA AS CONDl<;OES
-E-ST_A_B_E_L_E_C-ID_A_S_N_O-EDITAL
ACIMA CITADO E QUE ACATARA INTEGRALMENTE QUALQUER
DECISAO QUE VENHA A SER TOMADA PELO LICITADOR QUANTO A QUALIFICA<;AO APENAS
DAS PROPONENTES QUE TENHAM ATENDIDO AS CONDl<;CES ESTABELECIDAS NO EDITAL E
QUE DEMONSTREM INTEGRAL CAPACIDADE DE EXECUTAR O FORNECIMENTO DO BEM
PREVISTO.
DECLARA, AINDA, PARA TODOS OS FINS DE DIREITO, A INEXIST~NCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA HABILITA<;AO OU QUE COMPROMETA A IDONEIDADE DA
PROPONENTE NOS TERMOS DO ARTIGO 32, PARAGRAFO 2°, E ARTIGO 97 DA LEIN° 8.666,
DE 21 DE J UNHO DE 1993, E ALTERA<;CES SUBSEQUENTES.
Locale Data

Carimbo da Empresa
Assinatura do Responsavel
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ANEXO IV - MODELO. OE DECLARACAO,NOS TE:RMOS DO INCISQ X)(Xlli DO AR:1:IG.Q ~-DA CONSTITUl(;AO FEDERAL
.
..
.
. '<
PREGAO ELETRONICO N° 16.04.01/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 16.04.01/2020
(PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
...............................................
, INSCRITO NO CNPJ N°
, POR INTERMEDIO DE
SEU REPRESENTANTE LEGAL O(A) SR(A)
, PORTADOR(A) DA CARTEIRA
DE IDENTIDADE N°
E CPF N°
, DECLARA, PARA FINS DO DISPOSTO
NO INC. V DO ART. N° 27 DA LEIN° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993, ACRESCIDO PELA LEIN°
9.854, DE 27 DE OUTUBRO DE 1999, QUE NAO EMPREGA MENOR DE DEZOITO ANOS EM
TRABALHO NOTURNO, PERIGOSO OU INSALUBRE E NAO EMPREGA MENOR DE DEZESSEIS
ANOS.
RESSALVA: EMPREGA MENOR, A PARTIR DE QUATORZE ANOS, NA CONDl<;AO DE APRENDIZ

( )1.

Locale Data

II

Carimbo da Empresa
Assinatura do Responsavel

I

I

Observacao: em caso afinnativo, assinalar a ressalva acima.
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ANEXO V- DECLARA<;AO

DE. ELABORA<;AO INDEPENOENTEDEPROPO:fl'A.{MQI?El.Ot':

PREGAO ELETRONICO N° 16.04.01/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 16.04.01/2020
(IDENTIFICA<;AO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE), COMO REPRESENTANTE
DEVIDAMENTE CONSTITUIDO DE (IDENTIFICA<;AO COMPLETA DA LICITANTE), PARA FINS DO
DISPOSTO NO EDITAL DE LICITA<;AO: PREGAO ELETRQNICO N° 16.04.01/2020, DECLARA,
SOB AS PENAS DA LEI, EM ESPECIAL O ART. 299 DO CODIGO PENAL BRASILEIRO, QUE:
A) A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGAO ELETR6NICO N°
16.04.01/2020,
FOi ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE (PELO LICJTANTE), E O
CONTEUDO DA PROPOSTA NAO FOi, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE,
INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL
OU DE FATO DO PREGAO ELETRONICO N° 16.04.01/2020, POR QUALQUER MEIO OU POR
QUALQUER PESSOA;
B) A INTEN<;AO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO PREGAO
ELETRQNICO N° 16.04.01/2020
NAO FOi INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE
QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGAO ELETRONICO N°
16.04.01/2020, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;
C) QUE NAO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUIR NA
DECISAO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGAO
ELETRONICO N° 16.04.01/2020 QUANTO A PARTICIPAR OU NAO DA REFERIDA LICITAQAO;
D) QUE O CONTEUDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGAO
ELETR6NICO N° 16.04.01/2020
NAO SERA, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU
INDIRETAMENTE,
COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE
POTENCIAL OU DE FATO DO PREGAO ELETR6NICO N° 16.04.01/2020
ANTES DA
ADJUDICA<;AO DO OBJETO DA REFERIDA LICITA<;AO;
E) QUE O CONTEUDO DA PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAR DO PREGAO
ELETRONICO N° 16.04.01/2020
NAO FOi, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU
INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DO
MUNICiPIO DE JAGUARIBE/CE, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E
F) QUE ESTA PLENAMENTE CIENTE DO TEOR EDA EXTENSAO DESTA DECLARAQAO E QUE
DETEM PLENOS PODERES E INFORMA<;CES PARA FIRMA-LA.
~
Locale Data

Carimbo da Empresa
Assinatura do Responsavel
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ANEXO VI - DECLARACAO
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DO PORTE DA:EMPRESA (MICROEM:P~l:S/t\.OllEMPRE$JfQE·
.
PEQUENO PORTE)
. . : ._

<

'. ,

( : ' · .·:· :/> .. : ·

PREGAO ELETRONICO N° 16.04.01/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° XXXX/2020
[NOME DA EM PRESA], [QUALIFICA<;AO: TIPO DE SOCIEDADE (L TDA, S.A, ETC.), ENDERECO
COMPLETO, INSCRITA NO CNPJ SOB O N° [XXXX], NESTE ATO REPRESENTADA
PELO
[CARGO) (NOME DO REPRESENTANTE LEGAL], PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE N°
[XXXX]. INSCRITO NO CPF SOB O N° [XXXXJ, DECLARA, SOB AS PENALIDADES DA LEI, QUE
SE ENQUADRA COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, NOS TERMOS
DO ART. 3° DA LEI COMPLEMENTAR N° 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ESTANDO APTA A
FRUIR OS BENEFICIOS E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUiDAS POR NAO SE ENQUADRAR
EM NENHUMA DAS VEDAQOES
LEGAIS IMPOSTAS
PELO § 4° DO ART. 3° DA LEI
COMPLEMENTAR N° 123 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006.
DECLARO, PARA FINS DA LC 123/2006 E SUAS ALTERAQOES, SOB AS PENALIDADES DESTA,
SER:
( ) MICROEMPRESA- RECEITA BRUTA ANUAL IGUAL OU INFERIOR A 360.000,00 E ESTANDO
APTA A FRUIR OS BENEFICIOS
E VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUIDAS POR NAO SE
ENQUADRAR EM NENHUMA DAS VEDA<;OES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4° DO ART. 3° DA LEI
COMPLEMENTAR N° 123/06 AL TERADA PELA LC 147/2014.
( ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE - RECEITA BRUTA ANUAL SUPERIOR A 360.000,00 E
IGUAL OU INFERIOR A 4.800.000,00 VALORES , ESTANDO APTA A FRUIR OS BENEFICIOS E
VANTAGENS LEGALMENTE INSTITUIDAS
POR NAO SE ENQUADRAR
EM NENHUMA DAS
VEDA<;OES LEGAIS IMPOSTAS PELO § 4° DO ART. 3° DA LEI COMPLEMENTAR
N° 123/06
Al TERADA PELA LC 147/2014.
OBSERVAC0ES:
• ESTA
DECLARA<;AO
PODERA
SER
PREENCHIDA
SOMENTE
PELA
ENQUADRADA COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC 123, DE 14 DE DEZEMBRO

LICITANTE
DE 2006;

• A NAO APRESENTA<;Ao
DESTA DECLARA<;Ao
SERA INTERPRETADA
COMO NAO
ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO ME OU EPP, NOS TERMOS DA LC N° 123/2006, OU A
OPc;Ao PELA NAO UTILIZA<;Ao DO DIREITO DE TRATAMENTO DIFERENCIADO.
Locale Data

Carimbo da Empresa
Assinatura do Responsavel
NOME E ASSINATURA DO CONTADOR
CRC:
_
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ANEXO VII "'.'° DECL.ARA~AOOE IDONEIDAO.E:

>•··· ·

AO REDIGIR A PRESENTE DECLARA<;AO, 0 PROPONENTE DEVERA UTILIZAR FORMULARIO
COM TIMBRE DA PROPONENTE.
PREGAO ELETRONICO N° 16.04.01/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 16.04.01/2020

A

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBE/CE
AO PREGOEIRO I EQUIPE DE APOIO

I

A EMPRESA
, INSCRITA NO CNPJ N°
, POR INTERMEDIO
DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O SR.
, PORTADOR DA CARTEIRA DE
IDENTIDADE N°
E DO CPF N°
, DECLARA NAO TER RECEBIDO DO
MUNICIPIO DE
/UF OU DE QUALQUER OUTRA ENTIDADE DA
ADMINISTRAQAO DIRETA OU INDIRETA, EM AMBITO FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL,
SUSPENSAO TEMPORARIA DE PARTICIPAQAO EM LICITACAO E OU IMPEDIMENTO DE
CONTRATAR COM A ADMINISTRACAO, ASSIM COMO NAO TER RECEBIDO DECLARACAO DE
INIDONEIDADE PARA LICITAR E OU CONTRATAR COM A ADMINISTRACAO FEDERAL,
ESTADUAL E MUNICIPAL.
Locale Data

Carimbo da Empresa
Assinatura do Responsavel

PRACA SENADOR FERNANDES TAVORA, S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARA
CEP: 63475-000 - FONE: O-XX-88-3522-1092 - CNPJ: 07.443.708/0001-66

PREFEITURA MUNICIPAL DE

JAGUARIBE

ANEXO Vlll - DECLARAQAO DE CUMPRIMENTO DOS REQUlSITOSDE
·
·
·
(MODELO) · .. ·•· -: _· _> ·.? · •_-··••?

H"$lL1TAeio:
:::<>,·f :·.··?>H·"?·>_ .
0,: ..

PREGAO ELETRONICO N° 16.04.01/2020
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 16.04.01/2020
A
{RA.zAO SOCIAL DA EMPRESA), CNPJ N°
,
LO CALIZADA A
, DECLARA, EM CONFORMI DADE COM A LEI N°
10.520/02, QUE CUMPRE TODOS OS REQUISITOS PARA HABILITACAO PARA ESTE CERTAME
LICITATORIO NA PREFEITURA MUNICIPAL DE
/UF - PREGAO ELETRCNICO
N° 16.04.01/2020
Locale Data

Carimbo da Empresa
Assinatura do Responsavel

PRACA SENADOR FERNANDES TAVORA, S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARA
CEP: 63475-000 - FONE: O-XX-88-3522-1092 - CNPJ: 07.443.708/0001-66

:

PREFEITURA MUNICIPAL DE

JAGUARIBE

ANE)(O IX - MINUTA DO CONTRATQ AOMINIS1'RATIVQN°

· rJ.'t)

TERMO DE CONTRATO DE COMPRA N°
/ •... ,
QUE
F AZEM
ENTRE
SI
O(A)..........................................................
E
A
EMPRESA
.
A Prefeitura Municipal de
par lntermedio do(a)
(6rgao)
contratante), com sede no(a)
na cidade de
.
/Estado
, inscrito(a) no CNPJ sob o n°
, neste ato representado(a) pelo
PREFEITO MUNICIPAL, Sr
, portador(a) da Carteira de ldentidade n°
,
expedida pela (o)
, e CPF n°
, doravante denominada CONTRATANTE, e
o(a) ..
inscrito(a) no CNPJ/MF sob o n°
, sediado(a) na
...................................
, em . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . .. . doravante designada CONTRAT ADA, neste ato
representada pelo(a) Sr.(a)
, portador(a) da Carteira de ldentidade n°
,
expedida pela {o)
, e CPF n°
, tendo em vista o que consta no Processo n°
..............................
e em observancia as disposicoes da Lein° 8.666, de 21 de junho de 1993, da Lei
n° 10.520, de 17 de julho de 2002 e na Lei n° 8.078, de 1990 - C6digo de Defesa do Consumidor, do
Decreto n° 7.892, de 23 de janeiro de 2013, resolvem celebrar o presente Termo de Contrato,
decorrente do Pregao n°
./20 , per Sistema de Registro de Precos n° 0000/2020, mediante as
clausulas e condlcoes a seguir enunciadas.
1. CLAUsULA

:-, . ·:· . -', -. /.-. ~:. ,-, (:. . !~J:·~:,,?~··. ~\?''.:;7::=. :~i·:; :~:>

PRHli11~iRA .... -OBJETO •.

, .. •

;

.;:

. :_

1.1. 0 objeto do presente Termo de Contrato ea CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
EM LOCACAO E MANUTENCAO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE
PUBLICA, CONTROLE PATRIMONIAL, ALMOXARIFADO, CONTROLE VEICULOS WEB,
DOACOES, COMPRAS E LICITACAO PARA ATENDER AS EXIGENCIAS DO TCE/CE, JUNTO A
SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIBECE, conforme especificacoes e quantitativos estabelecidos no Termo de Referencia, anexo do Edita!.
1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edita! do Pregao, identificado no prearnbulo e
vencedora, independentemente de transcricao.

a proposta

1.3. Dlscriminacao do objeto:

II

ITENS

DESCRI AO

QUANT.

UNID.

VALOR UNIT RIO

VALOR TOTAL

VALOR TOTAL:
.. ..·.·.

:•.;··:·,-·

2. CLAUS(JLASEGUNOA~VIGENCiA.

.

2.1. O prazo de vigencia deste Termo de Contrato e aquele fixado no Termo de Referencia, com
infcio na data de __ /__ /
e encerramento em __ /__ /
, prorrcqavel na forma do
art. 57, §1 °, da Lei n° 8.666, de 1993.

3. CL',\USUL~ TERCEIRA_- PRECO.
3.1. 0 valor do presente Termo de Contrato e de R$

...

------···

(

).

PRACA SENADOR FERNANDES TAVORA, SIN - CENTRO - JAGUARIBE - CEARA
CEP: 63475-000 - FONE: O-XX-88-3522-1092 - CNPJ: 07.443.708/0001-66

PREFEITURA MUNICIPAL DE

JAGUARIBE

3.2. No valor acima estao inclufdas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da
execucao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios,
fiscais e comerciais
incidentes, taxa de adrninistracao, frete, seguro e outros necessarios ao
cumprimento integral do objeto da contratacao.

4. CLAUSULA QUARTA- DOTACAO ORCAMENTARIJ(
4.1. As despesas

decorrentes desta contratacao estao programadas em dotacao orcamentarla
pr6pria, prevista no orcamento da unlao, para o exercfcio de 20 .... , na classiflcacao abaixo:
Gestao/Unidade:
Fonte:
Programa de Trabalho:
Elemento de Despesa:

5.1. 0 prazo para pagamento e demais condlcoes a ele referentes encontram-se

no Termo de

Referencia.

6. CLAUSULASEXTA .. REAJUST~;

. '"71·~::·~/:'.'."· \; :/·~·; .

.,

.;

..

6.1. As regras acerca do reajuste do valor contratual sao as estabelecidas no Termo de Referencia,
anexo a este Contrato.

I
!

I

7. CLAUSULA

SET.IMA ~:GAAANTIA DE-EXECUCAQ; ·

.

,:

. ·,.
"

•.

,1·

7 .1. Nao havera exigfmcia de garantia de execucao para a presente contratacao.

8.1. As condicoes de execucao
Referencia, anexo ao Edital.

e recebimento

do objeto sao aquelas
····· ···:-- :-·. ;··-:· :,, .•. :·. . -:: .... •·.,...

previstas
·= ....

··~.

"-:

no Termo

de

". :.'..;..:.:.

9.1. A fiscalizacao da execucao do objeto sera efetuada por Comissao/Representante

designado pela

~:~:~:::c::::::::::::·~:::::::e.!~:q::::::n~:::"
~· ~.L@

CONTRATANTE,

na forma estabelecida no Termo de Referencia, anexo do Edital.

::: 1

Referencia,

anexo do Edital.

11.1. As sancoes referentes
anexo do Edital.

a execucao

do contrato sao aquelas previstas no Termo de Referencia,

12. ClAUSOLADECIMASEGUNDA- RESCl$AO.

.-•· -~~..

12.1. 0 PRESENTE TERMO DE CONTRATO PODERA SER RESCINDIDO:
PRACA SENADOR FERNANDES TAVORA, S/N - CENTRO - JAGUARIBE- CEARA
CEP: 63475-000 - FONE: O-XX-88-3522-1092 - CNPJ: 07.443.708/0001-66

PREFEITURA MUNICIPAL DE

JAGUARIBE

12.1.1. Por ato unilateral e escrito da Adrninistracao, nas situacoes previstas nos incises I a XII e XVII
do art. 78 da Lein° 8.666, de 1993, e com as consequencias indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem
prejulzo da apticacao das sancoes previstas no Termo de Referencia, anexo ao Edital;
12.1.2. Amigavelmente, nos termos do art. 79, inciso II, da Lein° 8.666, de 1993.
12.2. Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados,
CONTRATADA o direito a prevta e ampla defesa.

a

assegurando-se

12.3. A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisao administrativa
prevista no art. 77 da Lei n° 8.666, de 1993.
12.4. 0 TERMO DE RESCISAO SERA PRECEDIDO
SEGUINTES ASPECTOS, CONFORME O CASO:

DE RELAT6RIO

INDICATIVO

DOS

12.4.1. Balance dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;
12.4.2. Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;
12.4.3. lndenizacoes e multas.

I

I

13. CLAUSOL"
13.1.

OEC::IMA. TJ;RCE;IRJ.)..,.; VEDACOES.

•

'·.··

,·

·.,·

'

·1'··

J,

•:'

!.'.''

E VE DADO A CONTRATADA:

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operacao financeira;
13.1.2. lnterromper a execucao contratual sob aleqacao de inadimplemento por parte da
CONTRAT ANTE, salvo nos cases previstos em lei.
14. CLAOSULA

01:C·IMA QU:ARTA.,.. AL'rERACOEs, .: .. ,

14.1. Eventuais alteracoes contratuais reqer-se-ao pela disciplina do art. 65 da Lein° 8.666, de 1993.
14.2. A CONTRATADA e obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, os acrescimos ou
suprsssoes que se fizerem necessarlos, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.
14.3. As supress6es resultantes de acordo celebrado entre as partes contratantes poderao exceder o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contr~~~:.. _
15. CLAUSULA

DEC1MA gQINTA :- DOS CASOS OMISSOS. . . .

·.:.. ·.·
.. ~

15.1. Os casos omissos serao decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposicoes contidas na

Lei n° 8.666, de 1993, na Lein° 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitacoes e contratos
administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposicoes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 C6digo de Defesa do Consumidor - e normas e principios gerais dos contratos.

PRACA SENADOR FERNANDES TAVORA, S/N - CENTRO - JAGUARIBE - CEARA
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n,

I
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~q,
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16. CLAUSULA DE.CIMASEXTA - PUBLICAC.A.O•.

,~)
.~
70 ~

ff'

16.1. lncurnblra a CONTRATANTE providenciar a publicacao deste instrumento, par extrato, no prazo
previsto na Lei n° 8.666, de 1993.
·:

17. CLAUSULA DE.CIMA SETIMA-FORO.

·. .. .

. -~- .

'

17.1. ~ eleito o Fora da Comarca de Jaguaribe/CE para dirimir os litfgios que decorrerem da
execucao deste Termo de Contrato que nao possam ser compostos pela concnlacao, conforme art.
55, §2° da Lei n? 8.666/93.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias
de igual tear, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.
Jaguaribe-CE, __

de------

<NOME ORDENADOR DE DESPESAS>
<SECRETARIA DE
>
CONTRATANTE

de 2020.

<NOME REPRESENTANTE>
<NOME DA EMPRESA>
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
1 . ~----------------

2 . ~----------------
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