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E D I T A L & A N E X O S  

 

PREGÃO PRESENCIAL N.º 015/2019 - SRP 

DATA DA REALIZAÇÃO: 17/09/2019 

HORÁRIO: 14h00min horário local 

TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL 

PROCESSO Nº 2019.09.021 
LOCAL: Prefeitura Municipal de Sobrado, situada na RUA MANOEL DE SALES, 178, CENTRO, 

SOBRADO – PB, CEP: 58.342-000 – TEL. 83 – 3661-1080. 

 

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a Eventual contratação de serviços através de empresa especializada 

em implantação e suporte de sistemas informatizados para utilização na prefeitura municipal de Sobrado/PB. 

 

1 - PREÂMBULO  

1.1. A Prefeitura Municipal de Sobrado - PB, através do seu Pregoeiro, torna público que realizará licitação, na 

modalidade de Pregão Presencial, regida pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, por este Edital, seus 

anexos e, subsidiariamente, pela Lei n.º 8.666/93, e suas alterações posteriores, no dia 17 de Setembro de 2019, às 

14:00 horas, horário local, na.. RUA MANOEL DE SALES, 178, CENTRO, SOBRADO – PB, CEP: 58.342-000 – 

TEL. 83 – 3661-1080 em sessão pública, na Sede da Prefeitura Municipal, onde serão recebidos os invólucros 

contendo a Proposta Comercial e Documentação. 

1.2. Na hipótese de ocorrer feriado ou fato impeditivo, e que não possibilite a realização da sessão pública, fica a 

mesma adiada para o primeiro dia útil imediato, no mesmo local e hora. 

2. OBJETO  

2.1. A presente licitação tem por objeto Pregão presencial, tipo MENOR VALOR GLOBAL visando a Eventual 

contratação de serviços através de empresa especializada em implantação e suporte de sistemas informatizados para 

utilização na prefeitura municipal de Sobrado/PB, objetivando suprir as demandas da Prefeitura Municipal. 

 

  

3 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 

3.1. Os recursos para aquisição do objeto do presente Edital de PREGAO PRESENCIAL são recursos próprios do 

orçamento vigente na seguinte dotação orçamentária: 

 

02.020 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  

04 122 0009 2003 Manutenção da Secretaria de Administração  

02.030 SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO 

04 122 0009 2005 Manutenção da Secretaria de Finanças 

3390.39 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

 

3.2. Para os próximos anos, a execução contratual ficará adstrita à existência de dotações orçamentárias respectivas 

nos exercícios futuros. 

 

4 - DA FORMA DE PAGAMENTO E DO REAJUSTE 

4.1 - O pagamento será processado mensalmente, em até 30 dias após a execução dos serviços e envio da Nota 

Fiscal/Fatura, deverá ser entregue na Secretaria da Fazenda, para conferência e atesto, sendo que a mesma deverá 

ser encaminhada para a Setor Contábil da PREFEITURA, para processamento. 

4.2 - Havendo erro na fatura ou recusa pela CONTRATANTE na aceitação do material fornecido, no todo ou em 

parte, a tramitação da fatura será suspensa até que a CONTRATADA tome as providências necessárias à sua 

correção, passando a ser considerada, para fins de pagamento, a data da reapresentação, devidamente regularizada. 

4.3 – No caso de erro ou irregularidades nas faturas, o prazo previsto no item 4.2 ficará suspenso, e somente voltará 

a fluir após a apresentação de novas faturas corretas. 

4.4 - O pagamento estará condicionado ao cumprimento do estabelecido neste Edital e no Contrato. 
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4.5 - Nenhum pagamento isentará a CONTRATADA das responsabilidades contratuais, nem implicará em 

aprovação definitiva do fornecimento total ou parcial executado. 

4.6 - A CONTRATANTE comunicará a CONTRATADA, por escrito e até o 5º (quinto) dia do recebimento das 

faturas, as falhas ou irregularidades porventura constatadas no fornecimento prestado, acaso haja. 

4.7 - A CONTRATANTE não acatará, para pagamento, faturas, duplicatas ou qualquer outro título vinculado ao 

contrato, apresentado por estabelecimento bancário ou por terceiros, salvo quando a cessão tenha sido por ela, 

CONTRATANTE, previamente autorizada, por escrito, e os títulos regularmente aceitos por suas Secretarias 

responsáveis. 

4.8 - As Secretarias da PREFEITURA fiscalizarão o cumprimento das determinações do parágrafo anterior, sob 

pena de corresponsabilidade do Secretário pelo eventual prejuízo que causar à PREFEITURA, caso seja condenada 

judicialmente ao pagamento na condição de responsável subsidiária, e inexistir garantias que possam deduzir o valor 

da condenação. 

4.9 - As faturas deverão ser obrigatoriamente acompanhadas dos seguintes documentos: 

 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual e Municipal, relativo ao domicílio ou sede do 

licitante; 

c) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante, referente 

a todos os tributos, mediante a respectiva Certidão Negativa;  

d) Prova de regularidade para com a para com a Fazenda Federal mediante a apresentação da Certidão 

Conjunta Negativa de Débitos, relativos a Tributos Federais, Dívida Ativa da União, incluindo as 

Contribuições Previdenciárias e as de Terceiros (INSS); 

e) Prova de Regularidade do FGTS (CRF) perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço; 

f) Prova de regularidade relativa inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante 

a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

g) Alvará de Funcionamento, emitido pelo Órgão fiscalizador do Município de domicílio ou sede da empresa; 

 

4.9.1 – O Setor de pagamento da PREFEITURA poderá viabilizar a documentação indicada nas alíneas do item 

anterior através do sítio próprio na internet, acaso não seja entregue mensalmente pela Contratada, devendo exigi-la 

da Contratada, acaso não seja viável por este meio. 

4.10 - Os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários não excederão aos limites estabelecidos no § 1º do 

Artigo 65 da Lei nº 8.666/93, e os pagamentos dos mesmos seguirão os mesmos trâmites aqui estabelecidos, 

inclusive no que diz respeito aos documentos exigidos neste item. 

4.11 - As despesas referentes a este Pregão Presencial ocorrerão à conta de dotação orçamentária consignada no 

orçamento da Prefeitura Municipal de Sobrado, exercício 2019, na classificação já estabelecida nas Especificações 

Técnicas. 

4.12 - Caso o Governo Federal venha editar medidas que alterem as condições aqui estabelecidas, os direitos e 

obrigações oriundos deste, poderão ser alterados para atendimento das disposições legais aplicáveis, mediante termo 

de aditivo ou apostilamento.  

 

5 - DA VIGÊNCIA 

5.1. Os serviços serão prestados até o final do exercício em curso, sendo recontratado no inicio do exercício futuro, 

conforme o caso, podendo ser renovado, por iguais e sucessivos períodos, nos termos da Lei nº 8666/93.  

 

6 - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO  

6.1. Poderão participar do certame as empresas desenvolvedoras dos sistemas licitados, bem como as empresas 

revendas ou representantes devidamente autorizadas mediante contrato em vigência pelo tempo previsto para 

atendimento do contrato administrativo. Será necessária a comprovação dos direitos sobre os sistemas evitando 

infrações ao direito de propriedade. 

 

6.2. Sob pena de desclassificação, os interessados a participar do presente Pregão, deverão trazer a documentação 

original ou fotocópias das mesmas autenticadas por cartório. 

6.2.1. Só serão aceitas cópias legíveis. 

6.2.2. Não serão aceitos documentos com rasuras, especialmente nas datas. 
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6.2.3. O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que tiver dúvida 

e julgar necessário. 

6.2.4. As validades para os documentos apresentados serão aquelas constantes de cada documento ou estabelecidos 

em lei.  

6.3. Nos casos omissos, a Comissão permanente de Licitação considerará como prazo de validade aceitável o de 90 

(noventa) dias contados da data de sua emissão. 

6.4. Não será admitida nesta licitação a participação de empresas: 

6.4.1. Que não apresentar comprovação dos direitos sobre os sistemas licitados objetivando evitar infrações ao 

direito de propriedade. 

6.4.2. Que se encontrem sob falência, concurso de credores, dissolução ou liquidação; 

6.4.3. Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 

6.4.4. Inidôneas ou punidas com suspensão por órgão da Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas 

Federal, Estadual ou Municipal, desde que o Ato tenha sido publicado na imprensa oficial, ou registrado no Cadastro 

de Fornecedores do Município, conforme o caso, pelo órgão que o praticou enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição; 

6.4.5. Estrangeiras que não funcionem no País; 

5.4.6. Sociedades Cooperativas; 

6.4.7. Pessoas Jurídicas que inadimpliram contratos ou ordens de fornecimento firmadas junto a este Município;  

6.4.8. Que tenha funcionário ou membro da Administração da Prefeitura Municipal de Sobrado, Estado da Paraíba, 

mesmo subcontratado, como dirigente, acionista detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a 

voto, controlador ou responsável técnico. 

6.5. A simples apresentação da proposta comercial corresponde à indicação, por parte da licitante, de que inexistem 

fatos que impeçam a sua participação na presente licitação, eximindo assim a Comissão Permanente da Licitação do 

disposto no art. 97 da Lei nº 8.666/93. 

6.5.1. Fica a licitante obrigada a informar, sob as penalidades cabíveis, a superveniência de fato impeditiva da 

habilitação, se este ocorrer após a abertura do certame. 

6.6. A entrega da proposta comercial implica nos seguintes compromissos por parte do licitante: 

6.6.1. Estar ciente das condições da licitação; 

6.6.2. Assumir a responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos apresentados; 

6.6.3. Fornecer quaisquer informações complementares solicitadas pelo Pregoeiro; 

6.6.4. Manter, durante toda a execução do eventual contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele 

assumidas, todas as condições para habilitação exigidas na licitação. 

 

7 – DA PARCITIPAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

7.1. Nos termos da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 e suas alterações, as microempresas e empresas de 

pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, 

mesmo que está apresente alguma restrição. 

7.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e ou trabalhista, será assegurado o prazo de 

05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor 

do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com 

efeito de certidão negativa. Eventual interposição de recurso contra a decisão que declara o vencedor do certame não 

suspenderá o prazo supracitado. 

7.1.2. As empresas ME, EPP e MEI deverão apresentar todas as Certidões Fiscais mesmo que vencidas, para que 

possam gozar do benefício da Lei Complementar nº 123, de 14/12/2006 e suas alterações. 

7.2. A não-regularização da documentação no prazo previsto no item acima implicará da decadência do direito à 

contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 e Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à 

Administração convocar para nova sessão pública os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para 

contratação, ou revogar a licitação. 

7.3. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de 

pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas 

e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada e 

desde que a melhor oferta inicial não seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte. 

7.4. Ocorrendo o empate ficto, proceder-se-á da seguinte forma: 
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7.4.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço 

inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

7.4.2. Na hipótese da não contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será adjudicado em favor da 

proposta originalmente vencedora do certame. 

7.5. No caso de microempresa e empresa de pequeno porte, que nos termos da Lei Complementar 123/2006 e suas 

alterações, possuir alguma restrição na documentação referente à regularidade fiscal, esta deverá ser mencionada. 

7.6. A microempresa ou empresa de pequeno porte que usufruir dos benefícios de que trata a LC 123/2006 e suas 

alterações, deverá apresentar na forma da lei, juntamente com os documentos de habilitação, declaração de que não 

se encontra em nenhuma das situações do § 4º do Art. 3º da referida Lei. 

7.7. Em caso de participação de licitante que detenha a condição de microempresa ou de empresa de pequeno porte 

nos termos da Lei Complementar nº 123/06 e Alterações posteriores, será observado o seguinte: 

 

Art. 43. As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, 

deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que 

esta apresente alguma restrição. 

§ 1º. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e ou trabalhista, será assegurado o prazo 

de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o 

vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da administração pública, para a regularização da 

documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas 

com efeito de certidão negativa. 

 

Art. 47. Nas contratações públicas da administração direta e indireta, autárquica e fundacional, federal, estadual e 

municipal, deverá ser concedido tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de 

pequeno porte objetivando a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito municipal e regional, a 

ampliação da eficiência das políticas públicas e o incentivo à inovação tecnológica. 

Parágrafo único. No que diz respeito às compras públicas, enquanto não sobrevier legislação estadual, municipal 

ou regulamento específico de cada órgão mais favorável à microempresa e empresa de pequeno porte, aplica-se a 

legislação federal.” (NR) 

 

8 – DO CREDENCIAMENTO 

8.1. Fica a critério do licitante se fazer representar ou não na sessão.  

8.2. A empresa participante deste processo licitatório que enviar representante legal deverá, até o horário indicado 

no preâmbulo deste Edital, apresentar-se ao Presidente da Comissão para efetuar seu credenciamento como 

participante deste certame, apresentando os seguintes documentos, em cópia autenticada ou cópia e respectivo 

original (em mãos) para autenticação:  

8.2.1. Caso o representante seja sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente deverá apresentar  

I. Cópia do ato constitutivo ou do contrato social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 

assumir obrigações em decorrência de tal investidura;  

II. Cópia da cédula de identidade;  

III. Declaração, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, de que a empresa proponente atende a todas as 

exigências de habilitação bem como atende às exigências de habilitação técnica OBRIGATÓRIAS do certame.  

8.2.2. Caso o representante seja preposto da empresa proponente, deverá apresentar:  

I. Instrumento procuratório ou Carta de Credenciamento de acordo com o Anexo III deste  

Edital;  

II. Cópia da cédula de identidade;  

III. Cópia do ato constitutivo ou contrato social;  

IV. Declaração, sob as penas do artigo 299 do Código Penal, de que a empresa proponente atende a todas as 

exigências de habilitação bem como atende às exigências de habilitação técnica OBRIGATÓRIAS do certame.  

8.3. O não comparecimento do titular e/ou do representante credenciado não enseja a inabilitação, nem a 

desclassificação do Licitante, desde que apresentada a certidão de cumprimento dos requisitos de habilitação e dos 

requisitos de habilitação técnica juntamente com o envelope de habilitação.   

8.4. Nenhuma pessoa física ou jurídica poderá representar mais de um Licitante.  

8.5. Os documentos de credenciamento, os quais farão parte do presente processo de licitação, deverão ser 

entregues separadamente dos envelopes da Documentação e Proposta.   
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8.6. Far-se-á o credenciamento até o horário estipulado para o início da sessão de processamento do Certame.  

8.7. A apresentação dos documentos previsto no subitem 6.1, que habilita a participação do licitante neste certame e 

dos que comprovem os direitos de propriedade sobre os sistemas licitados, previsto no subitem 6.4.1 deste Edital, 

deverão ser apresentados juntos com os documentos de Credenciamento. 

  

9 - DA PROPOSTA DE PREÇOS 

9.1. A proposta deverá ser apresentada no Envelope nº 01 em via única, em papel timbrado da empresa, referência 

ao processo licitatório, datada, assinada e identificada pelo respectivo proponente e elaborada conforme Anexo II. 

9.2. Fica estabelecido em 60 (sessenta) dias o prazo de validade das propostas, o qual será contado a partir da data 

de sessão de abertura dos envelopes respectivos.  

9.3. Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, com no máximo duas casas decimais à direita da 

vírgula, praticados no último dia previsto para a entrega da proposta. 

9.4. Nos preços propostos deverão estar incluídas todas as despesas, custos, encargos e tributos decorrentes da 

execução total do objeto desta licitação. 

9.5. Considerar-se-á inexequível a proposta cujo valor seja inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor estimado 

pela Administração. 

9.6. Serão desclassificadas as propostas de preço manifestadamente inexequíveis e as cujo preço proposto seja 

superior ao estipulado pela Administração. 

9.7. É vedado a utilização de qualquer elemento, critério, ou fator sigiloso, subjetivo ou reservado, que possa, ainda 

que indiretamente, elidir o princípio da igualdade e isonomia entre os licitantes. 

9.8. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital, especialmente, preços ou vantagens 

baseadas nas ofertas dos demais licitantes. 

 

10 - DA DOCUMENTAÇÃO PARA A HABILITAÇÃO  
O Envelope nº 02 deverá conter os documentos necessários à Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e 

Qualificação Econômico-Financeira como segue: 

10.1. Habilitação Jurídica e Fiscal 

10.1.1. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades 

comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos da última eleição de seus 

administradores. No ato constitutivo deverão estar contempladas, dentre os objetivos sociais, a execução de 

atividades compatíveis com a natureza e objeto da licitação. 

10.1.2. Inscrição no órgão competente, do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova da 

diretoria em exercício. 

10.1.3. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ. 

10.1.4. Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Municipal e Estadual.    

10.1.5. Certidão de regularidade de débito com a Fazenda Pública Federal (certidão negativa de débitos relativos aos 

tributos federais e à dívida ativa da união, abrangendo inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' 

do parágrafo único do art. 11 da lei no 8.212, de 24 de julho de 1991), da sede da licitante ou outra prova 

equivalente, na forma da lei.  

10.1.6. Certidão Negativa de Débito com a Fazenda Estadual, inclusive de Dívida Ativa, abrangendo todos os 

tributos administrados pelo Estado, mediante apresentação de certidões expedidas por Órgãos Estaduais 

competentes, do domicílio ou sede da Licitante. 

10.1.7. Certidão Negativa de Débito com a Fazenda Municipal, inclusive de Dívida Ativa, abrangendo todos os 

tributos administrados pelo município, mediante apresentação de Certidões expedidas por Órgãos Municipais 

competentes, do domicílio ou sede da Licitante. 

10.1.8. Prova de Regularidade (CRS – Certificado de Regularidade de Situação), relativa ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei. 

10.1.9. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT). 

10.1.10. Declaração do licitante de que não pesa contra si declaração de inidoneidade, expedida em face de 

inexecução total ou parcial de contratos com outros entes públicos, nos termos do artigo 87, inciso IV e artigo 88, 

inciso III da Lei 8.666/93, em atendimento ao artigo 97 da referida Lei, constante do Anexo VI.   

10.1.11. Declaração do licitante de que não emprega menores de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou 

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, em cumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 

8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, constante no Anexo IV. 
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10.1.12. Declaração do licitante, sob as pena do artigo 299 do Código Penal, de que a solução por si proposta atende 

a todas as exigências do presente edital, notadamente aquelas do Anexo I, constante no Anexo VII. 

 

10.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

10.2.1 ATESTADOS - Comprovação de experiência anterior da licitante, pertinente e compatível com o objeto da 

licitação, através de atestados de serviços já concluídos ou em execução, fornecidos por pessoas jurídicas de 

direito público ou privado. 

10.2.2. A ausência de apresentação do atestado de capacidade técnica acima indicado, implicará em desclassificação 

do Licitante concorrente. 

10.2.3. Os atestados deverão especificar a natureza e as características, do serviço prestado, compatíveis com o 

objeto da licitação; 

10.2.4. Não serão aceitos atestados emitidos por empresas do mesmo grupo empresarial ou pelo próprio concorrente. 

10.2.5. Não serão aceitos atestados emitidos por empresas, das quais participem sócios ou diretores do concorrente. 

10.2.6. Qualquer informação incompleta ou inverídica constante do(s) documento(s) de capacitação técnica apurada 

pela Comissão de Pregão, mediante simples conferência ou diligência, implicará na inabilitação da respectiva 

licitante, sem prejuízo das devidas comunicações ao Ministério Público. 

10.2.7. Apresentar declaração de que implantará os sistemas, converterá os dados e treinará os usuários num prazo 

máximo de 15 (quinze) dias (Anexo V). 

 

10.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA 

10.3.1 Certidão Negativa de falência ou Concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

10.3.2 Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, exigível e apresentado na forma 

da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por Balancetes ou Balanços 

provisórios, excetuando-se para empresas que tenham iniciado suas atividades no presente exercício social, devendo 

estar registrado na Junta Comercial competente e assinado por contador, devidamente registrado no Conselho 

Regional de Contabilidade, cuja prova se fará pela apresentação do CRC do contador atualizado junto com o 

Balanço da empresa. 

10.3.3 Os documentos solicitados deverão ser apresentados em original ou em cópia autenticada. Poderão, ainda, 

serem autenticados pela Comissão no ato de abertura dos envelopes documentos, desde que sejam apresentadas as 

vias originais dos mesmos. Não será autenticado pela Comissão cópias de certidões emitidas por meio eletrônico, 

junto à rede mundial de computadores-Internet, devendo, tais impressos, serem apresentados em seus originais. 

10.3.4 As certidões emitidas através de impressoras monocromáticas serão consideradas como documentos 

originais. 

10.3.5 A Comissão poderá proceder a verificação, total ou por amostragem, da veracidade das certidões emitidas por 

meio da Rede Mundial de Computadores – Internet, nos respectivos sites de emissão. 

10.3.6 No caso em que a execução do objeto seja total ou parcialmente delegada à filial      da proponente, toda a 

documentação pertinente deverá obrigatoriamente ser apresentada em relação a ambas, sendo inabilitada a 

proponente que assim não o fizer. 

 

11 - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E PROPOSTAS 

11.1. Os envelopes deverão ser apresentados, até o horário previsto no preâmbulo deste edital, acondicionados em 

envelope lacrado que conterá externamente: 

 
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO 

CNPJ: 01.612.553/0001-68 

PREGÃO PRESENCIAL N.° 015/2019 - SRP 

LICITANTE: ________________ CNPJ: _________________ 

ENVELOPE nº 1 (DOCUMENTOS PROPOSTA) 

 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO 

CNPJ: 01.612.553/0001-68 

PREGÃO PRESENCIAL – n.º 015/2019 - SRP 

LICITANTE: ________________ CNPJ: _________________ 

ENVELOPE nº 2 (DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO) 
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11.2. A recepção dos envelopes far-se-á de acordo com o estabelecido neste Edital, sendo aceita a remessa por via 

postal, com aviso de recebimento, desde que seja efetuada a entrega dos mesmos até o dia e horário indicados para 

protocolo. O órgão licitante não se responsabilizará, e nenhum efeito produzirá para o licitante, se os envelopes não 

forem entregues em tempo hábil para protocolização dentro dos prazos estabelecidos neste Edital, no Setor de 

Protocolo Geral desta Prefeitura. 

11.3. Depois de protocolados, os envelopes somente serão devolvidos ao licitante até o horário previsto para entrega 

dos mesmos no item 1, mediante requerimento efetuado pelo representante legal da empresa ou procurador com 

firma reconhecida em cartório e cópia atualizada do ato constitutivo, na forma dos incisos II ao V do art. 28 da Lei 

nº 8.666/93. Após apreciado o requerimento, os envelopes serão devolvidos mediante assinatura de recibo de 

entrega. 

 

12 - DO PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO 

12.1. A licitante deverá comparecer à sessão do pregão mediante somente um representante legal, conforme 

instruções abaixo: 

12.2. Declarada aberta a sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes. 

12.3. O Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas comerciais e classificará para a fase 

seguinte a licitante que apresentar o MENOR VALOR GLOBAL e aquelas que tenham apresentado propostas em 

valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) relativamente à de menor valor global. 

12.4. Quando não forem verificadas pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no item anterior, o 

Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes até o máximo de 03 (três), quaisquer que sejam os preços 

oferecidos, excluída a que já estiver classificada. 

12.5. No caso de empate entre 02 (duas) ou mais propostas iniciais, realizar-se-á o sorteio para definir a ordem da 

apresentação dos lances. 

12.6. Para efeito de classificação das propostas, considerar-se-á o menor valor global. 

12.7. O Pregoeiro convocará as licitantes classificadas para a apresentação de lances verbais, de forma sucessiva, de 

valores distintos e decrescentes, iniciando-se pelo autor da proposta de maior preço, seguindo-se das demais em 

ordem decrescente de valor. 

12.8. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão da licitante 

da etapa de lances verbais e a manutenção do último preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das 

propostas. 

12.9. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às penalidades 

previstas na Lei, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissão.  

12.10. Não havendo mais interesse dos licitantes em apresentar lance verbal, será encerrada a etapa competitiva e 

ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de MENOR VALOR GLOBAL. 

12.11. Em seguida, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, 

decidindo motivadamente a respeito. 

12.12. Sendo aceitável a proposta de menor valor unitário, será aberto o envelope contendo a documentação de 

habilitação da licitante que a tiver formulado e verificado o atendimento às exigências habilitatórias. 

12.13. Caso a oferta não seja aceita ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará as 

ofertas subsequentes, na ordem de classificação, podendo negociar diretamente com o novo proponente, até a 

apuração da proposta que atenda ao Edital. 

12.14. Constatado o atendimento às exigências fixadas neste Edital, a licitante será declarada vencedora, sendo-lhe 

adjudicado o objeto do certame. 

12.15. O pregoeiro poderá fixar data para que todas as proponentes promovam a demonstração de suas soluções, 

verificando, em caso de dúvidas, o atendimento de todas as exigências editalícias pelas soluções propostas. 

12.16 Em havendo a constatação de possível dolo da proponente quanto a falsas alegações de cumprimento das 

exigências editalícias, promover-se-á representação criminal junto ao Ministério Público Estadual para apuração de 

eventuais responsabilidades. 

12.17 De cada reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao 

final, será assinada pelo Pregoeiro e pelos proponentes presentes. 

12.18 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem quaisquer das exigências deste Edital ou que se 

opuserem a quaisquer dispositivos legais vigentes, bem como aquelas que consignarem preços simbólicos, irrisórios, 

de valor zero, manifestamente inexequíveis ou financeiramente incompatíveis com o objeto da licitação, e ainda, 

àquelas que consignarem vantagens não previstas ou baseadas em oferta das demais licitantes. 
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12.19. Em cada fase do julgamento, é direito da Comissão realizar diligências visando esclarecimentos sobre a 

documentação e propostas, e realizar tantas sessões quantas forem necessárias para o fiel cumprimento da legislação 

pertinente. 

12.20. Serão desclassificadas as propostas que não atenderem a qualquer item disposto no Anexo 1 do presente 

edital. 

 

13 - DOS RECURSOS  

13.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de recorrer 

quanto à avaliação das propostas ou da habilitação, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a 

apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra razões 

em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista 

imediata dos autos. 

13.2. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a preclusão do direito de recurso. Não será 

concedido prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatórios ou quando não justificada a intenção de 

interpor o recurso pelo proponente. 

13.3. Os recursos contra decisões do pregoeiro não terão efeito suspensivo. O acolhimento de recurso importará a 

invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 

13.4. Até dois dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas qualquer pessoa poderá solicitar 

esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a 

petição no prazo de vinte e quatro horas. 

13.5. Caso não haja recurso, ou após julgado este, o Pregoeiro adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora, 

encaminhando o processo para homologação por parte do Prefeito Municipal. 

 

14 - DA CONTRATAÇÃO  
14.1. A contratação do objeto será efetuada através de termo de contrato administrativo, cuja minuta é parte 

integrante do presente edital. 

 

15 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

15.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, conforme o prazo estabelecido na notificação, 

e/ou o descumprimento das normas contratuais ou editalícias, sujeitará a aplicação, isolada ou conjuntamente, das 

seguintes penalidades ao adjudicatário: 

15.1.1. Advertência; 

15.1.2. Multa de 10% do valor global do contrato; 

15.1.3. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a Administração por um 

período de 01 (hum) ano; 

15.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

15.2. A posterior constatação de que a solução contratada não atende à totalidade das exigências editalícias 

implicará na aplicação de multa de 20% sobre o valor total contratado além de imediata rescisão contratual a ser 

promovida em competente processo administrativo a ser processado sob a égide da ampla defesa do contraditório. 

 

16 - DA DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA 

16.1. A adjudicação do objeto à proponente vencedora ficará vinculada à demonstração e comprovação (Prova de 

Conceito) de que todos os sistemas ofertados atendem plenamente à todas as funcionalidades previstas no Anexo I 

deste Edital.  

16.1.1. Quando da definição do proponente vencedor, será marcada a data para a demonstração prevista no subitem 

anterior. 

16.1.2. Caberá ao Município designar os técnicos para a avaliação dos sistemas demonstrados, que emitirão o laudo 

conclusivo das análises, aprovando ou reprovando os softwares. 

16.1.3. O pregoeiro poderá fixar data para que todas as proponentes promovam a demonstração de suas soluções, 

verificando, em caso de dúvidas, o atendimento de todas as exigências editalícias pelas soluções propostas. 

16.1.4. Em havendo a constatação de possível dolo da proponente quanto a falsas alegações de cumprimento das 

exigências editalícias, promover-se-á representação criminal junto ao Ministério Público Estadual para apuração de 

eventuais responsabilidades. 

16.2. Aos licitantes não declarados como provisoriamente vencedores da fase de lance fica facultado o 

acompanhamento da demonstração técnica, ficando os mesmos impossibilitados, em caso de não comparecimento, 
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de manifestarem reclamação posterior sobre o(s) softwares apresentados e declarados como aptos pela equipe 

técnica. 

16.3. Não sendo cumpridas todas as exigências pelo vencedor, este será desclassificado, devendo-se convocar o 

segundo colocado para amostragem dos sistemas, em data devidamente agendada pela Prefeitura Municipal, e assim 

sucessivamente, até que todas os requisitos sejam devidamente atendidos. 

 

17 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

17.1. O Local e horário para a retirada do Edital e para esclarecimentos e informações aos interessados poderá ser 

obtido junto ao órgão licitante, no endereço mencionado no preâmbulo, em horário de expediente e em dias 

considerados úteis. 

17.2. O Prefeito Municipal reserva o direito de anular ou revogar a presente licitação, nos casos previstos em Lei e 

por conveniências administrativas, técnicas ou financeiras, sem que com isso caiba aos proponentes o direito de 

indenização ou reclamação de qualquer natureza. 

17.3. Os casos omissos ou não regulados pelo presente Edital serão discutidos, analisados e encontrarão solução à 

luz das disposições constantes do Estatuto das Licitações. 

17.4. A participação na presente licitação implica no conhecimento e na aceitação plena deste Edital e suas 

condições. 

17.5. O foro competente para dirimir possíveis dúvidas e/ou litígios pertinentes ao objeto da presente licitação é o da 

cidade de Sape - PB, excluído qualquer outro. 

17.6. A contagem dos prazos para fins do presente edital, dar-se-á excluindo-se o dia de início e incluindo-se o dia 

de término, considerando-se os dias de expediente da Prefeitura Municipal de Sobrado - PB. 

 

18 - DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

18. Homologado o resultado da licitação, o licitante vencedor será convocado para, no prazo de 05 dias úteis, assinar 

a Ata de Registro de Preços, que, após cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de compromisso entre as 

partes.  

18.1. Deverá ser incluído para formação de cadastro de reserva, na respectiva Ata o registro dos licitantes que 

aceitarem cotar os SERVIÇOS com preços iguais ao do licitante vencedor, na sequência da classificação do certame, 

na forma do disposto no artigo 11, §1º do Decreto 7.892/13 e alterações, respeitando-se, nas contratações, a ordem 

de classificação dos licitantes registrados na Ata.  

18.1.2. O registro a que se refere à condição 1.1 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, no caso de 

exclusão do primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/13 e 

alterações. 

18.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante 

durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Prefeitura municipal de SOBRADO. 

18.3. Caso o licitante não assine a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido neste edital, bem assim, não 

mantenha as condições de habilitação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, a PMS declarará sem efeito os atos de 

classificação final, adjudicação e homologação e convocará licitantes remanescentes, na ordem de classificação, 

para fazê-lo no mesmo prazo e nas mesmas condições do primeiro colocado. 

18.3.1. Os autos do processo licitatório serão encaminhados ao Pregoeiro para que providencie a convocação, 

através de aviso no Diário Oficial do Estado, dos demais licitantes classificados para sessão de reabertura do 

certame. 

18.3.2. Iniciada a reunião, o Pregoeiro negociará a redução do preço com o licitante e, em seguida, procederá 

conforme o disposto neste edital. 

18.3.3. Caso não obtenha sucesso na negociação com o segundo colocado, o Pregoeiro negociará com o licitante 

subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de proposta com o preço igual ao do 

primeiro colocado. 

18.3.4. Se nenhum licitante baixar seu preço para o preço do primeiro colocado, aplicar-se-á o disposto no art. 4º, 

inc. XXIII da Lei nº 10.520/2002 e art. 27, §3º do Decreto 5450/2005. 

18.3.5. Obtida proposta que atenda às exigências do edital e verificada a habilitação do licitante, o Pregoeiro 

negociará com o licitante para que o mesmo reduza seu preço ao valor da proposta do licitante mais bem 

classificado, tendo como objetivo a formação do cadastro de reserva, na forma do artigo 11, §1º do Decreto 7.892/13 

e alterações. 

18.3.6. Finalizados os procedimentos acima, o Pregoeiro adjudicará o objeto licitado ao licitante vencedor. 

18.4. A licitante vencedora deverá manter todas as condições de habilitação para a assinatura da Ata, bem como 
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durante o período de sua vigência. 

18.5. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de publicação no Diário Oficial 

do Estado. 

18.6. A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura de SOBRADO a firmar as contratações que deles 

poderão advir. 

18.7. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de 

que trata o § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 

18.8. Em caso de adesões, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preço, observados as condições 

nela estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as 

obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador. 

18.8.1. As adesões às atas somente poderão ser efetuadas com autorização do órgão gerenciador e, no caso, após a 

primeira aquisição ou contratação por órgão integrante da ata. Após a autorização do órgão gerenciador, o “carona” 

deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata. 

18.8.2. Para fins de autorização, só serão aceitos pedidos de adesões às atas que não excedam, por órgão ou entidade 

solicitante, a cem por cento dos quantitativos dos itens registrados na Ata de Registro de Preços. 

18.8.3. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, a duas 

vezes do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador. 

 

19 - DA REVISÃO DOS PREÇOS 

19.1. Os preços registrados permanecerão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 

19.2. A revisão de preços só será admitida no caso de comprovação do desequilíbrio econômico- financeiro, a ser 

feita, preferencialmente, através de notas fiscais de aquisição de matérias-primas, lista de preços de fabricante ou 

outros que demonstrem indiscutivelmente a elevação do custo do objeto. 

19.3. Para a concessão desta revisão, a empresa deverá comunicar a PREFEITURA à variação dos preços, por 

escrito e imediatamente, com pedido justificado, anexando os documentos comprobatórios da majoração. 

19.4. Durante o período de análise do pedido, a empresa deverá efetuar a entrega dos SERVIÇOS pelo preço 

registrado, mesmo que a revisão seja posteriormente julgada procedente. 

19.5. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no 

mercado a PREFEITURA convocará o fornecedor visando à negociação para redução de preços e sua adequação ao 

praticado pelo mercado. 

19.6. A ordem de classificação das licitantes que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a 

classificação original. 

19.7. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento 

devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a PREFEITURA poderá liberá-lo do compromisso 

assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, desde 

que a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento. 

19.8. Ocorrendo a situação acima descrita, a PREFEITURA poderá, ainda, convocar os demais fornecedores para 

assegurar igual oportunidade de negociação. 

19.9. Não havendo êxito nas negociações, a PREFEITURA deverá proceder à revogação da ata de registro de 

preços, adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

19.10. O licitante vencedor somente será liberado, sem penalidade, do compromisso assumido na Ata de Registro de 

Preços quando: 

19.11. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados 

do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

19.12. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o 

compromisso. 

19.13. A pedido do fornecedor. 

 

20 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

20.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 

20.2. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 

20.3. Não assinar o contrato ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela PREFEITURA, sem justificativa 

aceitável; 

20.4. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no 

mercado; 
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20.5. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do artigo 87 da Lei n° 8.666/93 ou no artigo 7° da Lei n° 

10.520/02; 

20.6. Poderá ainda ser cancelado o registro de preços na ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso 

fortuito ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

20.7. Por razão de interesse público; ou  

20.8. A pedido do fornecedor. 

20.9. Em qualquer caso, assegurados o contraditório e a ampla defesa, o cancelamento ocorrerá mediante 

determinação da prefeitura municipal. 

 

21 - DOS ANEXOS DO EDITAL 

21.1. Fazem parte do presente Edital, dele fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes anexos: 

21.1.1. Termo de Referência (Anexo I). 

21.1.2. Proposta de Preços (Anexo II). 

21.1.3. Carta Credencial (Anexo III). 

21.1.4. Declaração da não exploração do trabalho infantil (Anexo IV). 

21.1.5. Declaração de Instalação no Prazo (Anexo V). 

21.1.6. Declaração de Idoneidade (Anexo VI). 

21.1.7. Atestado de Atendimento às Exigências Técnicas (Anexo VII) 

21.1.8. Declaração de ME e EPP (Anexo VIII) 

21.1.9. Atestado de Visita Técnica (Anexo IX). 

21.1.10. Minuta de Contrato (Anexo X). 

21.1.11- Minuta da ata de Registro de Preços (Anexo XI) 

 

22.1 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes da licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será 

competente o Fórum da Comarca de Sape-PB. 

 

 

 

SOBRADO - PB, 03 de Setembro de 2019. 

 

 

 

 

WILSON LOURENÇO DE BRITO 

Pregoeiro Oficial 
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 

 

 

1. OBJETO DA CONTRATAÇÃO 

1.1. Eventual contratação de serviços através de empresa especializada em implantação e suporte de sistemas 

informatizados para utilização na prefeitura municipal de Sobrado/PB. 

1.2. Todas as funcionalidades dos sistemas pretendidos pela administração municipal, constantes deste Termo 

Descritivo, são totalmente obrigatórios, sob pena de desclassificação do licitante. 

1.3. À exceção dos aplicativos que por sua finalidade ou natureza sejam requisitados em ambiente web, e 

considerando a conveniência administrativa da Prefeitura Municipal de Sobrado - PB será obrigatoriamente exigido 

que nos sistemas licitados, o seu processamento seja executado na própria estação cliente, mediante a instalação do 

executável e demais arquivos correlatos diretamente nesta, os quais deverão ser automaticamente atualizados a partir 

do servidor de banco de dados. 

 

ITEM DISCRIMINAÇÃO 
QUANT 

MESES 

1 SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA 12 

2 TRANSPARENCIA MUNICIPAL VIA WEB 12 

3 GESTÃO DE CUSTOS 12 

4 IMPLANTAÇÃO/CONVERSÃO DE DADOS 01 

 

2. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO 

2.1. Para garantir plenamente suas atividades voltadas para o bem da coletividade pautada no planejar, organizar, 

dirigir, controlar, prestar serviço e governar é imprescindível a implementação de ferramentas, para atendimento de 

todas as áreas de atuação, que auxiliem e garantam a execução de suas funções com eficiência e eficácia. 

2.2. Neste sentido importante esclarecer que a Administração Pública atende as necessidades de toda coletividade, 

buscando proporcionar, de forma contínua, segura e qualificada, toda sua prestação de serviço para a 

municipalidade. 

2.3. Para tanto é primordial a implantação de ferramentas de tecnologia que permitam a gestão integrada de todas as 

áreas de atuação da Administração, abrangendo as áreas financeira, orçamentária, tributária, administrativa, dentre 

outras. 

2.4. Sendo assim, factível também o cumprimento legal de suas obrigações, atendendo todos os requisitos 

necessários para também garantir a prestação de contas e transparência de seus atos. 

2.5. A presente aquisição irá permitir a integração de informações de todas as áreas no âmbito municipal, quais 

sejam: Contabilidade Pública, Transparência Municipal WEB e Gestão de Custos Web. 

2.6. Por se tratar de serviço de natureza contínua a implantação da ferramenta com os serviços de customização e 

suporte asseguram o cristalino e célere fluxo de informações, sem a interrupção ou quaisquer impactos em todas as 

atividades já em curso, bem como permitirá a melhoria na prestação dos serviços públicos. 

2.7. Imperioso destacar que os serviços objeto da presente aquisição, para assegurar a não interrupção da prestação 

dos serviços público, sendo assim necessária a realização de presente procedimento licitatório, garantindo a ampla 

concorrência, transparência, economicidade e vantajosidade. Desta feita, a presente aquisição objetiva não somente a 

continuidade dos serviços, bem como a melhoria e integração de todos os módulos a serem implementados.  

2.8. Destacamos ainda que toda atividade administrativa exercida por esta municipalidade é pautada nos Princípios 

norteadores da Administração Pública, em destaque para a Supremacia do Serviço Público, a Legalidade, 

Impessoalidade, Moralidade, Publicidade e Eficiência. 

2.9. A contratação em causa é imprescindível para atender tanto ás necessidade internas da administração, quanto às 

do contribuinte, buscando prover serviços de qualidade à sociedade como um todo.  
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2.10. A contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação de sistemas integrados, 

incluindo suporte técnico, visa atender aos dispositivos Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000, atualizada 

pela Lei Complementar nº 131, de 27 de maio de 2009 que orienta a “adoção de sistema integrado de administração 

financeira e de controle que atenda ao padrão mínimo de qualidade estabelecido pelo Poder Executivo” e, ainda,  

possibilitar à Administração Municipal a utilização de programas e sistemas informatizados de forma satisfatória e 

eficiente. Desta forma, os sistemas deverão obrigatoriamente possuir rotinas de integração nos principais módulos 

(na área contábil e financeira). 

2.11.  A administração pauta pela informação rápida, precisa e eficiente para nortear suas decisões estratégicas. 

Desta forma é necessário a contratação de ferramenta que informe ao gestor, em tempo real, dados relacionados com 

arrecadação, limites legais e constitucionais, entre outras informações relevantes. 

2.12. Pelas razões acima explicitadas, por questões de compatibilidade, padronização, integração e outras 

relacionadas à conveniência administrativa, a locação dos sistemas ocorrerá com uma única empresa licitante. 

 

3. APRESENTAÇÃO, DEMONSTRAÇÃO E COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS OBRIGATÓRIOS 

DOS SISTEMAS. 

3.1. Após agendamento de data e horário, todas as funcionalidades dos softwares previstos deverão ser comprovadas 

através de demonstração dos sistemas, nas dependências da Prefeitura Municipal de Sobrado - PB, perante Equipe 

Técnica designada para esse fim, formada por profissionais da área, e membros do setor de TI, para definição do 

atendimento ou não das características e obrigações dos aplicativos, que deverá atender para efeito de classificação, 

pelo menos 95% (noventa e cinco por cento) da totalidade dos requisitos funcionais de cada aplicativo.  

Os itens não atendidos serão julgados pela Comissão, que verificará quanto a importância dos mesmos, podendo 

ainda desclassificar, empresa que embora tenha atingido o percentual mínimo de 95%, tenha deixado de atender 

algum item julgado de grande importância pela Comissão Técnica. A não demonstração dos aplicativos ou o não 

atendimento das características mínimas exigidas acima, acarretará a automática desclassificação do licitante. 

3.1.1. A demonstração permitirá a averiguação prática das funcionalidades e características dos sistemas e sua real 

compatibilidade com os requisitos obrigatórios especificados neste Termo Descritivo. 

3.1.2. Durante a Demonstração serão feitos questionamentos à LICITANTE permitindo a verificação dos requisitos 

constantes deste Termo de Referência. 

3.1.3. À Prefeitura Municipal de Sobrado - PB, é facultada a possibilidade de realizar diligências para aferir o 

cumprimento dos requisitos. 

3.1.4. O hardware e o software necessários para a realização da Demonstração são de inteira responsabilidade da 

licitante habilitada, ficando sob a diligência da equipe técnica da Prefeitura Municipal de Sobrado - PB por até 03 

(três) dias úteis após o período de realização da referida Demonstração para a conferência dos softwares instalados 

no mesmo e do resultado apresentado.  

3.1.4.1. A configuração do hardware e software a ser utilizado na Demonstração deverá guardar similaridade ao 

ambiente definitivo em que a solução será implantada, não podendo superar suas especificações de capacidade.  

3.1.4.2. Deverão estar instalados no(s) computador(es), exclusivamente, os softwares necessários ao funcionamento 

da solução, conforme arquitetura definida.  

3.1.4.2.1. A instalação de softwares que produzam dúvidas quanto aos resultados obtidos, poderão levar à 

desclassificação da licitante. 

3.1.5. Não será permitido durante a realização da Demonstração: 

a)  O uso de apresentações em telas do programa, slides ou vídeos quando tratarem da confirmação das 

especificações funcionais;  

b) A gravação de código (programas executáveis, scripts ou bibliotecas) durante e após a realização da prova em 

nenhum tipo de mídia para posterior uso ou complementação;  

c) Aproveitamento de templates criados anteriormente.  

3.1.6. Para fins de avaliação e entendimento da solução e suas particularidades, deverão ser construídos e 

demonstrados os requisitos e funcionalidades especificados no item 5 e seus subitens deste Termo Descritivo, 

observadas as condições estabelecidas deste Edital.  

3.1.7. Caso os aplicativos tenham sido “aprovados”, o Pregoeiro divulgará no Site Oficial do Município nova 

convocação para dar sequência a fase de lances e o que ocorrer na próxima sessão. 

3.1.8. Caso os referidos aplicativos demonstrados pelas empresas supracitadas sejam rejeitados ou reprovados, o 

Pregoeiro, observada a ordem de classificação, convocará as demais empresas remanescentes (se houver) para 

demonstração dos seus sistemas no prazo de 02 (dois) dias corridos. 
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4 - REQUISITOS OBRIGATÓRIOS NOS SISTEMAS QUE SERÃO OBRIGATORIAMENTE 

COMPROVADOS: 

4.1 - SISTEMA DE GESTÃO FINANCEIRA, ORÇAMENTÁRIA E CONTÁBIL 

- Atender à Portaria da Secretaria do Tesouro Nacional nº 406 de 20 de junho de 2011, e alterações previstas na 

Portaria nº 828 de 14 de dezembro de 2011, no que se refere à implantação obrigatória para 2013 do Plano de Contas 

Aplicado ao Setor Público – PCASP e das Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público – DCASP, 

previstos no Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP, publicado pela Secretaria do Tesouro 

Nacional. 

- Possuir ferramenta que permita atualizações de dados, com a utilização de agendas configuradas na periodicidade 

requisitada pelo usuário e exportação automática das informações para atendimento à Lei da Transparência. 

- Possuir controle de acesso aos módulos do sistema por senhas diferenciadas para cada usuário, com restrição de 

uso individual de cada senha. 

- Todos os acessos ao sistema devem ser registrados em arquivo, informando o módulo e identificando data, hora, 

usuário e ação realizada, podendo ser feita auditoria em módulo específico para esse fim. 

- Permitir criar alertas, que só irão disparar um determinado e-mail se tal situação ocorrer, com por exemplo, caso o 

limite de gastos com o pessoal seja ultrapassado, entre outros. 

- Possuir Gerador de Relatórios integrado ao sistema, com interface para o usuário em língua portuguesa. 

- Permitir que os relatórios desenvolvidos sejam acessados e executados por dentro do sistema, possibilitando que 

argumentos como ano, entidade, data corrente, etc., sejam automaticamente preenchidos pelo sistema e, ainda, que 

seja possível utilizar as funções do sistema que estão disponíveis no banco de dados. 

- Possibilitar configurar a periodicidade e os usuários que receberão avisos sobre a necessidade de backup do banco 

de dados; 

- Possibilitar configurar os usuários que poderão executar o backup do banco de dados; 

- Permitir executar automaticamente o backup em horários previamente agendados; 

- Permitir o backup da base de dados enquanto os usuários estão trabalhando no sistema; 

- Possuir relatórios de backups efetuados; 

- Permitir a compactação/descompactação do backup para fins de armazenamento, inclusive quando disparado pelo 

agendamento. 

- Permitir que os relatórios desenvolvidos pelo usuário sejam mantidos no banco de dados ou que esteja acessível 

para todos os usuários do sistema logo após ser salvo e que o backup desses relatórios seja feito juntamente (no 

mesmo processo) com o backup dos dados do sistema. 

- Permitir que sejam configurados os usuários que terão acesso aos relatórios. 

- Permitir organizar os relatórios em classificações. 

- Permitir criar novos relatórios personalizados baseando-se nos relatórios já existentes. 

- Permitir desativar (não excluir) relatórios não utilizados. 

- Permitir que os relatórios sejam desenvolvidos em linguagem SQL, com o uso de todos os comandos compatíveis 

com ela e com o banco de dados. 

- Possibilitar a exportação e importação de modelos de relatórios. 

- Permitir salvar os relatórios em arquivos para posterior impressão e em arquivo PDF com a possibilidade de 

assinar digitalmente. 

- Permitir a validação e verificação de relatórios inconsistentes no banco de dados, demonstrando um relatório com 

as inconsistências encontradas. 

- Integrar com o sistema de Transparência Municipal WEB para gerar informações sobre o ingressos de receitas, 

convênios, despesas por credor, execução de despesas, execução de programas, gastos diretos do governo, gastos 

diretos por despesas, gastos diretos por favorecidos, gastos diretos por órgão, gastos diretos por projeto/atividade, 

transferências financeiras intragovernamentais, transferências financeiras a terceiros, transferências financeiras 

voluntárias, despesas empenhadas e empenhos a pagar por ordem cronológica, demonstrativos de receitas e despesas 

extra-orçamentárias. 

 - Possuir help „online‟, sensitivo ao contexto, sobre o modo de operação de cada uma das tarefas.  

a) Módulo Contábil 

- Efetuar a escrituração contábil nos sistemas Financeiro, Patrimonial e de Compensação em partidas dobradas e no 

Sistema Orçamentário em partidas simples, de conformidade com os arts. 83 a 106 da Lei 4.320/64, inclusive com 

registro em livro Diário. 

- Possibilitar que os precatórios sejam relacionados com a despesa destinada ao seu pagamento. 
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- Permitir a contabilização do regime próprio de previdência em conformidade com a Portaria 916 do ministério de 

previdência, com emissão dos respectivos demonstrativos. 

- Possibilitar a emissão de relatório com as deduções para o Imposto de Renda. 

- Emitir relatórios com as informações para o SIOPS e SIOPE, no mesmo formato deste.  

- Gerar os arquivos conforme o MANAD – Manual Normativo de Arquivos Digitais para a Secretaria da Receita da 

Previdência. 

- Gerar relatórios gerenciais de Receita, Despesa, Restos a Pagar, Depósitos de Diversas Origens, Bancos e outros, 

de acordo com o interesse do Tribunal de Contas, bem como Boletim Financeiro Diário. 

- Elaborar os anexos e demonstrativos do balancete mensal e do balanço anual, na forma da Lei 4.320/64, Lei 

Complementar 101/00- LRF e Resolução do Tribunal de Contas. 

- Gerar relatório para conferência de inconsistências a serem corrigidas no sistema antes de gerar os arquivos para os 

Tribunais de Contas. 

- Possuir cadastros de Convênios e Prestação de Contas de Convênio, Contratos e Caução. 

- Emitir relatórios demonstrativos dos gastos com Educação, Saúde e Pessoal, com base nas configurações efetuadas 

nas despesas e nos empenhos. 

- Emitir os relatórios das Contas Públicas para publicação, conforme IN 28/99 do TCU e Portaria 275/00; 

- Emitir relatórios de Pagamentos Efetuados, Razão da Receita, Pagamentos em Ordem Cronológica, Livro Diário, 

Extrato do Credor, Demonstrativo Mensal dos Restos a Pagar, Relação de Restos a Pagar e de Cheques 

Compensados e Não Compensados. 

- Possibilitar a anulação dos empenhos por estimativa no final do exercício, visando a não inscrição em Restos a 

Pagar. 

- Possibilitar o controle de Restos a Pagar em contas separadas por exercício, para fins de cancelamento, quando for 

o caso. 

- Possibilitar a anulação total e parcial do empenho e o cancelamento da anulação. 

- Possibilitar o controle do pagamento de Empenho, Restos a Pagar e Despesas Extras em contrapartida com várias 

Contas Pagadoras. 

- Possibilitar inscrever automaticamente no Sistema de Compensação dos empenhos de adiantamentos, quando da 

sua concessão e o lançamento de baixa respectivo, quando da prestação de contas. 

- Fazer os lançamentos de receita e despesa automaticamente nos Sistemas Financeiro, Orçamentário, Patrimonial e 

de Compensação, conforme o caso. 

- Efetuar o lançamento do cancelamento de restos a pagar em contrapartida com a receita orçamentária, em rubrica 

definida pelo usuário. 

- Possuir rotina de emissão de cheques para pagamento das despesas, com a possibilidade de efetuar a baixa no 

momento do pagamento ao fornecedor. 

- Emitir Notas de Pagamento, de Despesa Extra, de Empenhos e de Sub-empenhos e Ordens de Pagamento de 

Restos a Pagar, Despesa Extra e de Empenho. 

- Possibilitar a consolidação dos balancetes financeiro das autarquias juntamente com o balancete financeiro da 

prefeitura. 

- Gerar os Razões analíticos de todas as contas integrantes dos Sistemas Financeiro, Patrimonial e de Compensação. 

- Possibilitar iniciar os movimentos contábeis no novo exercício mesmo que o anterior ainda não esteja encerrado, 

possibilitando a atualização automática dos saldos contábeis no exercício já iniciado. 

- Executar o encerramento do exercício, com todos os lançamentos automáticos e com a apuração do resultado. 

- Permitir informar documentos fiscais na Ordem de Pagamento. 

- Controlar o prazo de vencimento dos pagamentos de empenhos, emitindo relatórios de parcelas a vencer e 

vencidas, visando o controle do pagamento dos compromissos em ordem cronológica. 

- Cadastrar e controlar as dotações constantes no Orçamento do Município e as decorrentes de Créditos Adicionais 

Especiais e Extraordinários.  

- Permitir que nas alterações orçamentárias possa adicionar diversas dotações e subtrair de diversas fontes para um 

mesmo decreto. 

- Registrar bloqueio e desbloqueio de valores nas dotações, inclusive com indicação de tipo cotas mensais e 

limitação de empenhos.  

- Elaborar demonstrativo do excesso de arrecadação e do excesso de arrecadação pela tendência do exercício, e com 

possibilidade de emissão consolidada, e agrupando por recurso.  

- Controlar as dotações orçamentárias, impossibilitando a utilização de dotações com saldo insuficiente para 

comportar a despesa.  
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- Cadastrar e controlar os Créditos Suplementares e as anulações de dotações. 

- Registrar empenho global, por estimativa, ordinário e sub-empenho e anulação parcial ou total de empenho. 

- Registrar bloqueio e desbloqueio de dotações. 

- Emitir Notas de Empenho, Sub-empenhos, Liquidação, Ordens de Pagamento, Restos a pagar, Despesa extra e suas 

respectivas notas de anulação, possibilitando sua emissão por intervalo e/ou aleatoriamente. 

- Permitir a anulação total e parcial do empenho, ordens de pagamento, nota de despesa extra-orçamentária e o 

cancelamento da anulação, possibilitando auditoria destas operações. 

- Possibilitar que cada unidade orçamentária processe o respectivo empenho. 

- Possuir rotina de emissão de cheques para pagamento das despesas, com a possibilidade de efetuar a baixa no 

momento do pagamento ao fornecedor. 

- Possibilitar o controle de despesa por tipo relacionado ao elemento de despesa, permitindo a emissão de relatórios 

das despesas por tipo. 

- Permitir o cadastramento de fonte de recurso com identificador de uso, grupo, especificação e detalhamento, 

conforme Portaria da STN ou Tribunal de Contas dos Municípios. 

- Permitir o cadastramento de devolução de receita utilizando rubricas redutoras conforme Manual de Procedimentos 

da Receita Pública da STN. 

- Possibilitar o registro do pagamento total ou parcial da despesa e a anulação do registro de pagamento, fazendo os 

lançamentos necessários. 

- Possibilitar a inclusão de vários descontos, tanto no fluxo extra-orçamentário como no orçamentário, com registros 

automáticos nos sistemas orçamentário e financeiro. 

- Possibilitar o registro de empenhos por Estimativa, Global e Ordinário e de Sub-empenhos sobre o empenho 

Global. 

- Emitir as planilhas que formam o Quadro de Detalhamento da Despesa.  

- Gerar relatórios gerenciais de execução da despesa, por credores, por classificação, por período de tempo e outros 

de interesse do Município.  

- Gerar relatórios de saldos disponíveis de dotações, de saldos de empenhos globais e outros de interesse do 

Município.  

- Efetuar o controle automático dos saldos das contas, apontando eventuais estouros de saldos, ou lançamentos 

indevidos. 

- Efetuar o acompanhamento do cronograma de desembolso das despesas para limitação de empenho, conforme o 

artigo 9º da Lei 101/00 – LRF, de 4 de maio de 2000. 

- Possuir relatório para acompanhamento das metas de arrecadação, conforme o artigo 13 da Lei 101/00 – LRF de 4 

de maio de 2000. 

- Possuir processo de encerramento mensal, que verifique eventuais divergências de saldos, e que após o 

encerramento não possibilite alterações em lançamentos contábeis já efetuados. 

b) Módulo de Plano Plurianual (PPA) 

- Permitir a definição de macro objetivo a serem utilizados nos programas do Plano Plurianual. 

- Possibilitar o cadastro de programas, com as seguintes informações: origem (novo, substituto ou continuação), tipo 

do Programa, macro objetivo, horizonte temporal e denominação. 

- Cadastrar cenários macroeconômicos, com o objetivo de estimar a disponibilidade dos recursos do orçamento e 

orientações no que diz respeito ao ambiente macroeconômico esperado no período de implementação do Plano 

Plurianual. 

- Cadastrar metodologias de cálculo para serem utilizadas para obter a previsão do total a ser arrecadado, e as 

medidas a serem tomadas para realizar a arrecadação. 

- Cadastrar metodologias de cálculo para serem utilizadas para obter a previsão do total a ser gasto, e as medidas a 

serem tomadas para realizar o gasto. 

- Permitir a aplicação das metodologias cadastradas para as receitas e despesas. 

- Cadastrar a programação da receita possibilitando a identificação de cada fonte de destino. 

- Permitir efetuar o planejamento das despesas possibilitando: identificar o programa e ação, informar as metas 

financeiras com a indicação da fonte de recursos, informar as metas físicas a serem alcançadas durante a execução 

do programa. 

- Permitir distribuir as metas financeiras para os exercícios pertencentes ao Plano Plurianual.  

- Manter o histórico das alterações efetuadas durante a vigência do plano plurianual. 

- Permitir cadastrar avaliação do plano plurianual, possibilitando avaliar a gestão do plano e seu macro objetivos. 
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- Registrar a avaliação periódica dos programas, identificando a situação atual do programa, tais como: em 

andamento, concluído, paralisado. 

- Cadastrar as restrições e providências relativas à avaliação dos planejamentos de despesas. 

- Permitir o acompanhamento da execução das metas físicas dos Planejamentos de Despesas. 

- Permitir avaliar os planejamentos de despesas e registrar as restrições que possam interferir na implantação do 

programa ou ação e também registrar providências a serem tomadas referentes a cada restrição. 

- Possuir relatórios de acompanhamento e comparação da execução financeira. 

- Possuir relatórios de avaliação do plano plurianual. 

- Possuir relatório comparativo das previsões do PPA, LDO e LOA. 

- Permitir a emissão do projeto de lei do plano plurianual 

- Possuir anexos e planilhas para envio ao Legislativo. 

- Possuir relatórios de acompanhamento e comparação da execução financeira 

- Possuir relatórios de avaliação do plano plurianual 

- Possibilitar a cópia dos dados de outros Planos Plurianuais. 

- Permitir estabelecer vínculo do programa de governo com indicadores e índices esperados, órgão e gerente 

responsável e público alvo. 

- Possibilitar o cadastro das ações para o atendimento dos programas, com as seguintes informações: tipo da ação 

(projeto/atividade/operações especiais), tipo do orçamento (fiscal/seguridade social/investimentos de estatais), 

unidade de medida, quando necessário, produto, quando necessário, título e finalidade. 

- Permitir registrar as audiências públicas realizadas para elaboração do PPA, LDO e LOA, bem como as sugestões 

da sociedade obtidas nas audiências públicas. 

- Possibilitar a avaliação da sugestão e a análise da viabilidade das sugestões obtidas nas audiências públicas. 

c) Módulo de Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO): 

- Possuir cadastro de programas e ações integrado ao PPA. 

- Permitir cadastrar as prioridades da LDO identificando o localizador de gasto, definindo as metas físicas e as metas 

financeiras com identificação da fonte de recurso. 

- Não permitir a inclusão de prioridades que não estejam previstas no PPA 

- Registrar a receita prevista para o exercício da LDO e para os dois exercícios seguintes. 

- Permitir cadastrar a previsão das transferências financeiras à fundos. 

- Cadastrar metodologias de cálculo para serem utilizadas para obter a previsão do total a ser gasto e as medidas a 

serem tomadas para realizar o gasto. 

- Cadastrar metodologias de cálculo para serem utilizadas para obter a previsão do total a ser arrecadado, e as 

medidas a serem tomadas para realizar a arrecadação. 

- Manter o histórico das alterações efetuadas na LDO. 

- Possuir cadastro de renúncia da receita, identificando o tipo e as formas de compensação da renúncia. 

- Possibilitar a integridade das previsões definidas na LDO, seja receita ou despesa, com as previsões definidas no 

PPA. 

- Permitir registrar as expansões da despesa e as suas respectivas compensações. 

- Permitir informar os riscos fiscais, identificando o tipo e a providência a ser tomada para o risco. 

- Permitir informar as projeções para o resultado nominal e o detalhamento mensal destas projeções. 

- Possuir relatórios gerenciais da previsão da receita e da despesa com possibilidade de agrupamento por fonte de 

recurso. 

- Possuir relatórios gerenciais de transferências financeiras, com opção de seleção pelo tipo da transferência.  

- Emitir os anexos nos moldes da Lei 4.320/64: 

A - Anexo 1 – Demonstrativo da Receita e Despesa segundo Categorias Econômicas.                        

B - Anexo 2 – Receita por Categoria Econômica. 

C - Anexo 2 – Natureza da Despesa por Categorias Econômicas. 

D - Anexo 5 – Funções e Subfunções de Governo. 

E - Anexo 6 – Programa de Trabalho do Governo. 

F - Anexo 7 – Programa de Trabalho do Governo (Consolidação). 

G - Anexo 8 – Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-funções e Programas conforme Vínculo. 

H - Anexo 9 – Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções, Demonstrativo da Evolução da Receita e 

Demonstrativo da Evolução da Despesa. 

- Permitir a emissão do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias. 

- Emitir demonstrativo das receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino – MDE. 
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- Emitir demonstrativo das receitas e despesas próprias com a saúde. 

- Emitir demonstrativos baseados na Lei 101/00 (LRF): 

1 - Demonstrativo I - Metas Anuais.  

2 - Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior. 

3 - Demonstrativo III - Das Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos 03 (três) Exercícios Anteriores. 

4 - Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido. 

5 - Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos.  

6 - Demonstrativo VI - Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS.  

7 - Demonstrativo VI.A - Projeção Atuarial do RPPS.  

8 - Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita.  

9 - Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado. 

10 - Anexo I - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Receitas - Total  das Receitas. 

11 - Anexo I.A - Metodologia e Memória de Cálculo das Principais Fontes de Receitas. Anexo II - Metodologia e 

Memória de Cálculo das Metas Anuais para as Despesas - Total das Despesas. 

12 - Anexo II - Metodologia e Memória de Cálculo das Principais Despesas. 

13 - Anexo III - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Resultado Primário.  

14 - Anexo IV - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Resultado Nominal. 

15 - Anexo V - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o Montante da Dívida. 

16 - Anexo VI - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida. 

17 - Anexo VII - Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências. 

- Permitir copiar dados de outras LDO‟s possibilitando escolher: Despesas (Prioridades), Receitas, Transferências 

Financeiras, Renúncias e Compensação das Receitas, Expansão e Compensação das Despesas, Metodologias de 

cálculo, Resultado Nominal, Riscos Fiscais, e Projeções Atuariais. 

- Permitir copiar as receitas e despesas definidas no PPA, com a opção de efetuar o detalhamento das Contas de 

receita e de despesa, Fontes de recursos e Definição dos valores para as metas financeiras e físicas. 

d) Módulo Lei Orçamentária Anual (LOA): 

- Possuir cadastro de projetos e atividades, possibilitando a identificação da ação que pertence a cada 

projeto/atividade, mesmo que a ação possua codificação diferente. 

- Permitir o cadastro das despesas que compõe o orçamento, com identificação do localizador de gastos, contas da 

despesa fontes de recurso e valores. 

- Possuir cadastro de transferências financeiras entre todos os órgãos da Administração Direta e/ou Indireta, 

identificando o tipo da transferência (Concedida/Recebida). 

- Possuir relatórios de comparação da receita e despesa com opção de agrupamento por fonte de recurso. 

- Possuir planilha de identificação das despesas, possibilitando a seleção por: Despesa, Órgão, Unidade e Programa. 

- Possuir relatórios gerenciais da previsão da receita, despesa e transferências financeiras. 

- Possuir cadastro de programas e ações integrado ao PPA. 

- Permitir a integridade das informações entre LDO e LOA. 

- Permitir o cadastro da previsão da receita com informação da unidade orçamentária responsável pela arrecadação. 

- Emitir os seguintes anexos, nos moldes da Lei 4.320/64: 

1 - Anexo 1 – Demonstrativo da Receita e Despesa segundo Categorias Econômicas. 

2 - Anexo 2 – Receita por Categoria Econômica. 

3 - Anexo 2 – Natureza da Despesa por Categorias Econômicas. 

4 - Anexo 5 – Funções e Sub-funções de Governo. 

5 - Anexo 6 – Programa de Trabalho do Governo. 

6 - Anexo 7 – Programa de Trabalho do Governo (Consolidação). 

7 - Anexo 8 – Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-funções e Programas conforme Vínculo. 

8 - Anexo 9 – Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Demonstrativo da Evolução da Receita - 

Demonstrativo da Evolução da Despesa. 

- Permitir copiar dados de outras Leis Orçamentárias Anuais. 

- Permitir copiar as receitas e prioridades definidas na LDO, possibilitando o detalhamento de pelo menos, contas de 

receita, contas de despesa, fontes de recursos e valores para as metas financeiras. 

- Possibilitar a emissão de relatórios complementares, como: Demonstrativo das Receitas e Despesas com 

Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE, Demonstrativo das Receitas de Impostos e das Despesas 

Próprias com Saúde e Demonstrativo da Despesa com Pessoal. 

- Possuir relatório para emissão do Projeto da Lei Orçamentária Anual. 
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4.2 - SISTEMA DE TRANSPARÊNCIA MUNICIPAL WEB 

- Possibilitar integrar com o sistema de Gestão, Financeira, Orçamentária e Contábil para gerar informações 

relacionados com ingressos de receitas, convênios, despesas por credor, execução de despesas, execução de 

programas, gastos diretos do governo, gastos diretos por despesas, gastos diretos por favorecidos, gastos diretos por 

órgão, gastos diretos por projeto/atividade, transferências financeiras intragovernamentais, transferências financeiras 

a terceiros, transferências financeiras voluntárias, despesas empenhadas e empenhos a pagar por ordem cronológica, 

demonstrativos de receitas e despesas extra-orçamentárias. 

- Permitir realizar a atualização de dados de forma automática, com a utilização de agendas configuradas na 

periodicidade requisitada pelo usuário. 

- Permitir exportar em formato CSV as informações do Portal Transparência, utilizando filtros disponibilizados para 

cada série de dados. 

- Permitir personalizar o nível de detalhamento das consultas apresentadas. 

- Possuir filtros para seleção de entidades. 

- Conter funcionalidade para aumento da granularidade das informações exibidas, contendo a opção de efetuar 

consulta de todas as unidades de forma consolidada. 

- Permitir consulta de Receitas, Despesas, Frotas, Licitações e quadro de pessoal. 

- Permitir download em PDF do cronograma de ações da Portaria STN Nº 828/2011. 

- Permitir download de anexos em PDF (Receita e Despesa por categoria de econômicos, Despesa por programa de 

trabalho, Balanço Financeiro, Balanço Patrimonial, Variações Patrimoniais). 

- Possuir cadastro de IP autorizado para uploads, para impedir o envio de informações fora do IP cadastrado.  

- Possuir cadastro para exibição das consultas, permitindo que o órgão configure qual consulta deseja exibir por 

entidade que ele tem acesso.  

 

4.3. SISTEMA DE GESTÃO DE CUSTOS WEB 

- Integrar com os sistemas estruturantes geradores de informações de custos da entidade, sendo eles: Gestão 

Orçamentária e Contábil. 

- Permitir uso do sistema via Web Browser com os seguintes navegadores Google Chrome 30 ou superior; Mozilla 

Firefox 25 ou superior, Microsoft Internet Explorer 10 ou superior; Safari 6 ou superior. 

- Permitir configuração de acesso individual de usuários em várias entidades (multi-entidade). 

- Possuir cadastro de permissões para configurar quais usuários terão acesso para consulta das informações 

disponibilizadas nos gráficos (perfil administrador) ou apenas a operacionalização do cálculo de custos. 

- Possuir painéis e gráficos interativos para análise das informações de custos unitários dos objetos de custos, 

voltados aos gestores e tomadores de decisão. 

- Possuir painéis e gráficos interativos para análise das informações de custos gerados pelos centros de custos, 

voltados aos gestores e tomadores de decisão. 

- Permitir cadastrar os elementos de custos em diversos níveis sintéticos ou analíticos, bem como classifica-los em 

fixos ou variáveis. Além disto, deverá permitir que sejam vinculados os elementos cadastrados com vinculação ao 

sistema estruturante que gerará a informação de custos. 

- Permitir cadastrar o objeto de custos, vincula-lo a classificação institucional/funcional/programática, 

cadastramento das variáveis físicas, bem como seu valor econômico, tudo isto conforme as alterações ocorridas na 

linha do tempo. 

- Permitir cadastrar vários métodos de custeio para uma mesma entidade. Estes métodos de custeio deverão ser 

caracterizados e terem seus alocadores de custos vinculado. Deverá também possibilitar que sejam utilizados 

métodos de custeio que não geram alocações de custos indiretos. 

- Possuir painéis e gráficos interativos para análise das informações de custos gerados pelos elementos de custos, 

voltados aos gestores e tomadores de decisão. 

- Possuir painéis interativos que permitem a análise de custos em nível de ítem de custos, permitindo a conferência 

da fidedignidade das informações de custos, bem como a conciliação com o sistema estruturante que originou a 

informação. Este painel também deverá permitir que seja realizada a auditoria das informações de custos. 

- Permitir gravação dos gráficos em formatos PDF, MS Word, Texto e MS Excel. 

- Possuir atalhos para visualização rápida das informações referentes às fontes de dados de cada relatório. 

- Permitir a configuração de relatórios para serem incorporados através de um link e distribuídos com outros 

usuários via e-mail. 
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- Possuir painéis dinâmicos que permitem o agrupamento e desagrupamento de informações de custos conforme as 

estruturações administrativas, funcionais e programáticas. 

- Possuir parametrizações de informações dos sistemas estruturantes para caracterização do regime de competência. 

- Possibilitar, através de configuração, quais itens devem ser tratados como exceção na apuração de custos. 

- Possibilitar que a entidade realize o cálculo de custos sobre vários prismas diferenciados através da criação de 

visões de custos. 

- Permitir que uma visão seja exportada para que posteriormente possa ser utilizada como cópia pela mesma 

entidade ou por outra entidade, desde que devidamente autorizada pelo fornecimento da codificação de importação 

- Permitir que uma visão seja copiada pela mesma entidade ou por outra entidade, que anteriormente tenha sido 

exportada, desde que devidamente autorizada pelo fornecimento da codificação de importação. 

- Possuir o relatório denominado DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO ECONÔMICO (DRE). 

- Permitir que o usuário troque a visão ou a entidade que esteja operacionalizando sem a necessidade de 

encerramento da sessão. 

- Possibilitar que sejam iniciados ou cessados os cálculos de apuração de custos de uma visão a partir de uma certa 

data através da ativação/inativação da visão. 

- Permitir o cadastro de inúmeros alocadores de custos com características distintas para os tipos de métodos de 

custeio existente, bem como sua variação ao longo do tempo. 

- Permitir o cadastro dos centros de custos da entidade, que deverão possuir as seguintes configurações: 

classificação de direto ou indireto; vinculação ao objeto de custos (se for o caso); vinculação ao método de custeio e 

alocador (se for o caso); classificação institucional/funcional/programática; elementos de custos vinculados e 

vinculação do centro custos com os sistemas estruturantes. 

 

 

 

 

 

 

SOBRADO - PB, 03 de Setembro de 2019. 

 

 

 

 

WILSON LOURENÇO DE BRITO 

Pregoeiro Oficial 
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ANEXO II - PROPOSTA DE PREÇOS 

 

 

AO MUNICIPIO DE SOBRADO – PB 

Comissão Permanente de Licitação - Edital de Pregão Presencial n.º 015/2019 

Em atendimento ao item 8 do edital e seus anexos, apresentamos nossa PROPOSTA DE PREÇOS para execução dos 

serviços pertinentes ao objeto desta licitação, a qual detalhamos, na seguinte planilha:  

 

 

1. Locação de Sistemas para Prefeitura Municipal 

ITEM DISCRIMINAÇÃO 
QUANT 

MESES 

1 SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA 12 

2 TRANSPARENCIA MUNICIPAL VIA WEB 12 

3 GESTÃO DE CUSTOS 12 

4 IMPLANTAÇÃO/CONVERSÃO DE DADOS 01 

 

Nota: Todos os descritivos detalhados estão presentes no Termo de Referência em anexo. 

 

VALIDADE DA PROPOSTA:  _________ DIAS (mínimo de 60 dias) 

 

 

BANCO (Código): _______  AGÊNCIA (Código): _______ PRAÇA: __________ 

 

BANCO (Nome):   _______  CONTA CORRENTE: __________ 

 

 

_____(cidade e estado)_____, ____ de _________________ de 2019. 

 

 

_______________________________ 

(Assinatura do declarante) 

 

Nome ou carimbo do declarante: ________________________________ 

Cargo ou carimbo do declarante: ________________________________ 

Nº da cédula de identidade e órgão emitente: ______________________ 

Telefone, fax e e-mail para contato:  _____________________________ 

 

 

** Este formulário deverá ser inserido no envelope de Proposta de Preço. 
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ANEXO III - MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 

 

 

Razão Social: 

Endereço: 

Cidade/Estado: 

CNPJ: 

 

 

À Comissão Permanente de Licitações da Prefeitura Municipal de Sobrado - PB 

 

 

  Pela presente, credenciamos o(a) Sr.(a)_______________, portador(a) da Cédula de Identidade nº 

__________ e inscrito(a) no CPF/MF sob o nº _________________, a participar do procedimento licitatório, sob a 

modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019, instaurado pela Prefeitura Municipal de Sobrado. 

 

  Na qualidade de representante legal da empresa _________________, outorga-se ao acima 

credenciado, dentre outros poderes, o de formular lances, negociar preços e praticar todos os atos inerentes ao 

certame, inclusive interpor e desistir de recursos em todas as fases licitatórias. 

 

 

 

 

Sobrado  – PB, __de _________ de 2019 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

PROPONENTE 

(nome e assinatura do representante e ou responsável legal) 

(número da carteira de identidade e órgão emissor) 
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ANEXO IV - DECLARAÇÃO 

 

 

 

 

 

_________________________________________________, inscrito no CNPJ/CPF 

n.º________________________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei n.º 

8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz ( ). 

 

 

 

 

Sobrado  – PB, __de _________ de 2019 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------- 

PROPONENTE 

(nome e assinatura do representante e ou responsável legal) 

(número da carteira de identidade e órgão emissor) 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
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ANEXO V - DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÃO NO PRAZO  

 

 

 

 

 

Declaramos para todos os fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da Licitação PREGÃO 

PRESENCIAL N.º 015/2019 instaurada pela Prefeitura Municipal de Sobrado - PB, que implantaremos todos os 

sistemas num prazo máximo de 15 (quinze) dias contados do recebimento da autorização dos serviços. 

  

 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

 

Sobrado  – PB, __de _________ de 2019 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------- 

PROPONENTE 

(nome e assinatura do representante e ou responsável legal) 

(número da carteira de identidade e órgão emissor) 
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ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE 

 

 

Declaramos, para os fins de direito, na qualidade de PROPONENTE da licitação instaurada pelo Prefeitura 

Municipal de Sobrado - PB que não fomos declarados inidôneos para licitar com o Poder Público, em quaisquer de 

suas esferas. 

 

 

Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

 

 

Sobrado  – PB, __de _________ de 2019 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------- 

PROPONENTE 

(nome e assinatura do representante e ou responsável legal) 

(número da carteira de identidade e órgão emissor) 
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ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS 

 

 

 

 

Declaramos para todos os fins de direito, sob as pena do artigo 299 do Código Penal, na qualidade de 

PROPONENTE da Licitação PREGÃO PRESENCIAL N.º 015/2019 instaurada pela Prefeitura Municipal de 

Sobrado - PB, que a solução por nós proposta atende plenamente a todas as exigências do edital, notadamente 

aquelas do Anexo I.  

 

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente. 

 

 

 

Sobrado  – PB, __de _________ de 2019 

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

PROPONENTE 

(nome e assinatura do representante e ou responsável legal) 

(número da carteira de identidade e órgão emissor) 
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ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME E EPP 

 

 

 

 

Para fins de participação na licitação, DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas 

aplicáveis, que a empresa ________________________, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 

____________________, com sede à Rua/Av. __________________, nº _______, Bairro _____________, Cidade 

de ________________, Estado ____________, é (  ) Microempresa ou (  ) Empresa de Pequeno Porte, nos termos 

do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14/06/2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, 

estando apta, portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório 

realizado mediante o PREGÃO PRESENCIAL - Nº 015/2019, bem como estando apta para exercer o direito de ser 

habilitada ainda que os documentos de regularidade fiscal apresentados contenham ressalvas ou restrições, 

declarando, no mais, ciência de que tais ressalvas ou restrições deverão ser supridas no prazo de até 05 (cinco) dias 

úteis, contados da data de publicação da homologação deste certame, sob pena de decair do direito à contratação, 

sem prejuízo da sanções previstas no artigo 81 da lei federal nº 8.666/93 (LC nº 147/14, que altera a redação do art. 

43, § 1º, da LC nº 123/06). 

  

 

 

 

Sobrado  – PB, __de _________ de 2019 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------- 

PROPONENTE 

(nome e assinatura do representante e ou responsável legal) 

(número da carteira de identidade e órgão emissor) 
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ANEXO IX - ATESTADO DE VISITA TÉCNICA 

 

 

 

 

 

Atestamos para fins de participação no processo PREGÃO PRESENCIAL Nº 015/2019, que a 

empresa.....................................visitou as instalações determinadas pela Prefeitura Municipal de Sobrado - PB, onde 

tomou conhecimento das informações referentes aos serviços, dependências e infraestrutura necessária à execução 

dos serviços objeto desta licitação. 

 

 

 

Sobrado – PB, __de _________ de 2019 

 

 

 

 

Representante da empresa 

 

 

 

 

Comissão Permanente de Licitações 
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ANEXO X - MINUTA DO CONTRATO  

 

CONTRATO Nº **** 

PREGÃO PRESENCIAL N.º ***/2019-SRP. 

PROCESSO Nº **** 

 

 

TÊRMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O 

MUNICIPIO DE SOBRADO, ESTADO DA PARAIBA, E O 

PROPONENTE: ****, TENDO POR OBJETIVO Eventual 

Contratação de Serviços Através de Empresas Especializada 

em Implantação e Suporte de Sistemas Informatizados Para 

Utilização na Prefeitura Municipal de Sobrado/PB. 

 

PARTES CONTRATANTES  

 

De um lado como CONTRATANTE, e assim denominado no presente instrumento, o Município de SOBRADO , 

Estado da Paraíba, com Sede na rua Manoel de Sales, 178, centro, sobrado – PB, CEP: 58.342-000 – TEL. 83 – 

3661-1080, inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 01.612.553/0001-68, ora representado pelo Senhor Prefeito Municipal 

GEORGE JOSÉ P. P. COELHO, Brasileiro, Casado, Inscrito no CPF Nº 618.167.524-88, residente e domiciliado na 

Rua Manoel Rodopiano Sales, s/n, Centro, CEP – 58342-000 – SOBRADO – PB, Doravante denominado 

simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado , como CONTRATADO(a), e assim denominado no presente 

instrumento, o(a) Proponente: ****, com sede ****, nº ****,  CIDADE: ****, CNPJ/CPF: ****. 

 

DA LICITAÇÃO: Nos termos do Processo Licitatório, na modalidade de Pregão Presencial nº 015/2019, bem como, 

das normas da Lei 8.666/93 e alterações subsequentes, firmam o Contrato mediante as cláusulas e condições abaixo. 

 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA - DOS FUNDAMENTOS DO CONTRATO: 

1.1 Este contrato decorre da licitação modalidade Pregão Presencial Registro de Preço – 015/2019, processada nos 

termos da Lei federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, sujeitando se as normas constantes no art. 15 da lei nº8.666, 

de 21 de junho de 1993 e suas alterações e com fulcro no decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que 

regulamenta o sistema de registro de preços e alterações bem como toda legislação correlata e demais exigências 

Previstas no edital e anexos do Pregão Presencial Registro de Preço – 015/2019. 

  

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO DO CONTRATO: 

2.1 O presente contrato tem por objeto: REGISTRO DE PREÇO para Eventual Contratação de Serviços Através de 

Empresas Especializada em Implantação e Suporte de Sistemas Informatizados Para Utilização na Prefeitura 

Municipal de Sobrado/PB. 

2.2 A aquisição deverá obedecer rigorosamente às condições expressas neste instrumento, proposta apresentada, 

Pregão Presencial Registro de Preço – 015/2019 e instruções do Contratante, documentos esses que ficam fazendo 

partes integrantes do presente contrato, independente de transcrição. 

 

  

  

 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR E PREÇOS: 

3.1 O valor total deste contrato, a base do preço proposto, é de R$ 0,00 (Por extenso), sendo pago o valor mensal de 

R$: R$ 0,00 (Por extenso). 
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CLÁUSULA QUARTA – DA REVISÃO DOS PREÇOS: 

4.1 Os preços registrados permanecerão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 

4.2 A revisão de preços só será admitida no caso de comprovação do desequilíbrio econômico- financeiro, a ser 

feita, preferencialmente, através de notas fiscais de aquisição de matérias-primas, lista de preços de fabricante ou 

outros que demonstrem indiscutivelmente a elevação do custo do objeto. 

4.3 Para a concessão desta revisão, a empresa deverá comunicar a Prefeitura Municipal de SOBRADO a variação 

dos preços, por escrito e imediatamente, com pedido justificado, anexando os documentos comprobatórios da 

majoração. 

4.4 Durante o período de análise do pedido, a empresa deverá efetuar a entrega dos SERVIÇOS pelo preço 

registrado, mesmo que a revisão seja posteriormente julgada procedente. 

4.5 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no 

mercado a Prefeitura convocará o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao 

praticado pelo mercado. 

4.6 A ordem de classificação das licitantes que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a 

classificação original. 

4.7 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento 

devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a Prefeitura poderá liberá-lo do compromisso 

assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, desde 

que a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento. 

4.8 Ocorrendo a situação acima descrita, a Prefeitura poderá, ainda, convocar os demais fornecedores para assegurar 

igual oportunidade de negociação. 

4.9 Não havendo êxito nas negociações, a Prefeitura deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, 

adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

4.10 O licitante vencedor somente será liberado, sem penalidade, do compromisso assumido na Ata de Registro de 

Preços quando: 

4.11 Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do 

compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

4.12 Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o 

compromisso. 

4.13 A pedido do fornecedor. 

 

CLÁUSULA QUINTA - DA DOTAÇÃO: 

5.1 As despesas decorrentes do objeto da presente licitação correrão por conta do orçamento vigente Recursos 

Próprios do Município de SOBRADO, nas seguintes dotações:  

 

02.020 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  

04 122 0009 2003 Manutenção da Secretaria de Administração  

02.030 SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO 

04 122 0009 2005 Manutenção da Secretaria de Finanças 

3390.39 00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 

 

5.2 As eventuais contratações ocorridas em outros exercícios financeiros serão custeadas com recurso daquele 

exercício. 

CLÁUSULA SEXTA - DO PAGAMENTO: 

6.1 O pagamento será efetuado mensalmente em até 30 dias, contados da apresentação da nota fiscal/fatura no 

protocolo da prefeitura municipal de SOBRADO/PB. 

6.2 O pagamento será feito mediante cheque nominal do Banco do Brasil ou outra instituição bancária da 

contratante. 

6.3 O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura 

apresentada pela Contratada, condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela 

Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas. 

6.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, 

circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a 6.5 Contratada providencie 

as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 

situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 
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6.5 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma 

para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados 

desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, 

aplicando-se a seguinte fórmula: 

EM = lxNxP 

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 

I = índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: 

I = (Tx/100) 

       365 

Tx = utilizar IPCA (IBGE) 

N = Número de dias entre a data limite previstos para o pagamento e a data do efetivo pagamento 

VP = Valor da Parcela em atraso 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DOS PRAZOS, VIGÊNCIA: 

7.1 O prazo início do fornecimento do objeto ora licitado, conforme suas características e as necessidades da 

Prefeitura, e que admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, considerado a partir da assinatura do 

contrato: 

  Início do fornecimento: Logo após assinatura do contrato 

7.2 O Contrato vigorará a contar de sua assinatura pelas partes até o dia **/**/****. O prazo constante nesta 

cláusula poderá ser prorrogado, havendo acordo entre ambas as partes, depois de observado o Art. 57 da Lei Federal 

n.º 8.666/93. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA ENTREGA E ACEITAÇÃO DO OBJETO: 

8.1. Os Serviços de instalação, configuração e conexão para acesso à Internet deverá ser nos locais indicados pela 

Contratante, incluindo suporte técnico, caso seja necessário pelo CONTRATADO. 

8.2. O fornecimento deverá ser conforme necessidade da secretaria requisitante e deverá ser fornecida diretamente 

no local designado pela secretaria requisitante. 

 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE: 

9.1. A Contratante obriga-se a: 

9.1.1. Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos SERVIÇOS recebidos provisoriamente com 

as especificações constantes do Edital e da proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivos; 

9.1.2. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de servidor especialmente 

designado; 

9.1.3. Efetuar o pagamento no prazo previsto. 

9.1.4. Emitir requisição de ordem de fornecimento à empresa, autorizando a fornecer os SERVIÇOS. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO: 

10.1. Constitui obrigações da CONTRATADA, além das constantes dos artigos 55, inciso XIII, 66, 68, 69, 70 e 71 

da Lei nº 8.666/93: 

a) Efetuar a prestação do objeto de acordo com as especificações contidas neste termo de referência; 

b) Cumprir rigorosamente os prazos pactuados; 

c) Providenciar a imediata correção das irregularidades apontadas pela Contratante quanto a prestação do objeto; 

d) cumprir, durante toda a execução do contrato, as obrigações assumidas, mantendo, ainda, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na contratação; 

e) aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos e supressões até 25% (vinte e cinco por cento) do valor 

inicial, atualizado, do contrato; 

f) Prestar, obrigatória e imediatamente, esclarecimentos às solicitações requeridas pela Contratante, documentando-

as;  

g) Corrigir, às suas expensas, imperfeições ou omissões nos fornecimento e produto, submetendo as informações e 

resultados à apreciação de representantes da Contratante, para averiguações periódicas, conforme determinado pela 

Administração Pública; 

h) Reparar, corrigir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto executado, quando forem 

verificados vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ALTERAÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO: 

11.1 A rescisão Contratual poderá ser: 

11.2 Determinado por ato unilateral e escrito da CONTRATANTE, nos casos enumerados no Art. 79 da Lei Federal 

n.º 8.666/93. 

11.3 Amigável, por acordo entre as partes, mediante autorização escrita e fundamentada da Autoridade competente, 

reduzida a termo no Processo Licitatório, desde que haja conveniência da CONTRATANTE. 

11.4 Em caso de rescisão prevista nos Incisos XII e XVII do Art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, sem que haja culpa 

do(a) CONTRATADO(a), será essa ressarcida dos prejuízos regulamentares comprovados, quando os houver 

sofrido. 

11.5 A rescisão Contratual de que trata o Inciso I do Art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93 acarretará as consequências 

previstas no Art. 80, Incisos I e IV, no que couber ambos da Lei Federal n.º 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS SANÇÕES 

12.1 A Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida a prévia defesa, pela inexecução total ou parcial 

do objeto do presente Contrato: 

a) Advertência por escrito sobre o descumprimento do contrato e outras obrigações assumidas, quando considerados 

faltas leves, e a determinação da adoção das necessárias medidas de correção; 

b) Multa, observados os seguintes limites: 

b.1) de 0,3% (três décimos por cento) por dia, a partir do primeiro dia útil subsequente ao do vencimento do prazo 

para cumprimento da obrigação, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor dos SERVIÇOS não entregues; 

b.2) de 5% (cinco por cento) sobre o valor dos SERVIÇOS não entregues, a partir do primeiro dia útil subsequente 

ao do vencimento do prazo para cumprimento das obrigações, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega 

dos SERVIÇOS constantes do instrumento contratual, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o 

torne impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas; 

b.3) de 0,3% (três décimos por cento) por dia, pelo descumprimento de qualquer cláusula ou condição prevista neste 

Contrato e não discriminado nas alíneas anteriores, sobre o valor contratado, contada da comunicação da Contratante 

(via internet, fax, correio etc.), até cessar a inadimplência. 

c) Impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 02 (dois) anos, e suspensão 

por até 05 (cinco) anos no Cadastro de Fornecedores do Município. 

d) Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo de 02 (dois) anos da declaração da penalidade. 

12.2 O valor da multa aplicada será retido dos pagamentos devidos à Contratada e, caso não sejam suficientes, a 

diferença será cobrada de acordo com a legislação em vigor. 

12.3 As sanções previstas nas cláusulas “a)” a “c)” poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a 

gravidade da infração, facultada ampla defesa à Contratada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação 

do ato, salvo na hipótese de aplicação de declaração de inidoneidade para licitar e contratar, cujo prazo de defesa 

será de 10 (dez) dias úteis. 

12.4 As penalidades só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, devidamente justificado 

e comprovado, a juízo da Administração. 

a) A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso na 

entrega dos materiais for devidamente justificado pelo Fornecedor e aceito pela Contratante, que fixará novo prazo, 

este improrrogável, para a completa execução das obrigações assumidas. 

12.5 A inexecução parcial ou total do contratado, nos termos do art. 79 da Lei Federal nº. 8.666/93 poderá implicar a 

imediata rescisão unilateral deste Contrato, com a aplicação das penalidades cabíveis, observada a conclusão do 

processo administrativo pertinente; 

12.6 As partes não serão responsabilizadas pela inexecução contratual ou eventuais atrasos decorrentes de eventos 

configuradores de força maior ou caso fortuito, como tais caracterizados em lei civil. 

12.7 As multas aplicadas deverão ser recolhidas ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data 

da notificação, podendo a Contratante descontar o seu valor das notas fiscais e/ou faturas. 12.8 Em caso de 

inexistência ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente ou inscrito 

como Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo de execução fiscal, com os encargos 

correspondentes. 
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12.9 Ficarão ainda sujeitos às penalidades previstas nos incisos III e IV, do artigo 87, da Lei nº 8666/93 e alterações 

posteriores, os profissionais ou as empresas que: 

a) Tenham, sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 

quaisquer tributos; 

b) Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação; 

c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO: 

13.1 Fica desde já eleito o Fórum da Comarca de SAPE, Estado da Paraíba, para dirimir questões resultantes ou 

relativas à aplicação/ou execução deste Contrato, não resolvidas na esfera Administrativa. 

13.2 E por estarem assim justos; Contratados e Concordantes com todas as Cláusulas e condições ora ajustadas, as 

partes assinam o presente Contrato Administrativo, que é feito em 03 (Três) vias de igual teor, na presença de duas 

Testemunhas instrumentais, que também assinam, devendo a CONTRATANTE, no prazo legal, providenciar a 

publicação, na imprensa Oficial, do extrato do Contrato, a teor no Art. 61, Parágrafo Único, da Lei Federal n.º 

8.666/93, tudo para que o ato produza seus Jurídicos e Legais efeitos. 

   

SOBRADO, *** de ***** de ****. 

 

 

Município de SOBRADO   

************ 

CONTRATANTE 

 

 

 

******************* 

CONTRATADO(a) 

 

 

 

TESTEMUNHAS 

 

1.º___________________________________ 

    RG Nº: 

 

2.º__________________________________ 

    RG N.º  

 

 

PUBLIQUE-SE, REGISTRE-SE E CUMPRA-SE 
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ANEXO XI - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADO 

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 015/2019 

PROCESSO Nº 2019.09.021 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº *** 

 

No dia___de_______ de 20__, a Prefeitura Municipal de SOBRADO, situada Rua João Ferreira Alves, s/n, centro, 

SOBRADO-PB inscrito no CNPJ: 01.612.366/0001-84, representado pelo Prefeito *****, nos termos da Lei nº 

10.520, de 17 de julho de 2002, sujeitando se as normas constantes no art. 15 da lei nº8.666, de 21 de junho de 1993 

e suas alterações e com fulcro no decreto nº 7.892, de 23 de janeiro de 2013, que regulamenta o sistema de registro 

de preços e alterações bem como toda legislação correlata, em face da classificação da proposta apresentada no 

Pregão presencial nº 015/2019, Objetivo de Sistema de registro de preços, para Eventual Contratação de Serviços 

Através de Empresas Especializada em Implantação e Suporte de Sistemas Informatizados Para Utilização na 

Prefeitura Municipal de Sobrado/PB. RESOLVE registrar o preço ofertado pelo Fornecedor Beneficiário conforme 

quadro abaixo: 

 

Descrição do Fornecedor Beneficiário 

Razão Social  

CNPJ  

Endereço  

Telefone/Fax  

Nome do Signatário  
 

Planilha de Quantitativos e Preços Unitários e Totais 

Item 
Descrição completa do 

objeto/marca 

Quantidade  Preço Unitário Valor total 

(B) (A) (C) = (A)x(B) 

1     

2     

TOTAL (R$)  

 

Adjudicação do Objeto: será por unidade adquirida. 

Da possibilidade de adesão de Órgãos não participantes: Será permitida a adesão a ata de registro de preço por 

todos os órgãos da Administração Pública que desejarem fazer uso da mesma, desde que autorizado pela prefeitura 

Municipal de SOBRADO e aceito pelo fornecedor, até o limite de 2 (DUAS) vezes o quantitativo de cada item 

registrado na Ata de Registro de Preço. 

Da validade de ata de registro de preço: A ata de registro de preço terá validade de 12 (doze) meses, a contar de 

sua publicação no Diário Oficial. 

 

1. DO PRAZO E DOTAÇÃO 

 

1.1 O prazo início do fornecimento do objeto ora licitado, conforme suas características e as necessidades da 

Prefeitura Municipal de SOBRADO, e que admite prorrogação nos casos previstos pela Lei 8.666/93, considerado a 

partir da emissão da ordem de serviços. As despesas decorrentes do objeto da presente licitação correrão por conta 

do orçamento vigente Recursos Próprios do Município. 

 

2. DO PAGAMENTO 

  

2.1 O pagamento será efetuado mensalmente em até 30 dias, contados da apresentação da nota fiscal/fatura no 

protocolo da Secretaria de finanças de SOBRADO/PB. 

2.2 O pagamento será feito mediante cheque nominal do Banco do Brasil ou outra instituição bancária da 

contratante. 
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2.3 O pagamento somente será efetuado após o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota Fiscal/Fatura 

apresentada pela Contratada, condicionado à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela 

Contratada e do regular cumprimento das obrigações assumidas. 

2.4 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, 

circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que a Contratada providencie as 

medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 

situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante. 

2.5 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido de alguma forma 

para tanto, o valor devido deverá ser acrescido de encargos moratórios proporcionais aos dias de atraso, apurados 

desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento à taxa de 6% (seis por cento) ao ano, 

aplicando-se a seguinte fórmula: 

 

EM = lxNxP 

EM = Encargos Moratórios a serem acrescidos ao valor originariamente devido 

I = índice de atualização financeira, calculado segundo a fórmula: 

 

I = (Tx/100) 

       365 

 

Tx = utilizar IPCA (IBGE) 

N = Número de dias entre a data limite previstos para o pagamento e a data do efetivo pagamento 

VP = Valor da Parcela em atraso 

 

3. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

 

3.1. Homologado o resultado da licitação, o licitante vencedor será convocado para, no prazo de 05 dias úteis, 

assinar a Ata de Registro de Preços, que, depois de cumpridos os requisitos de publicidade, terá efeito de 

compromisso entre as partes.  

3.1.1. Deverá ser incluído para formação de cadastro de reserva, na respectiva Ata o registro dos licitantes que 

aceitarem cotar os SERVIÇOS com preços iguais ao do licitante vencedor, na sequência da classificação do certame, 

na forma do disposto no artigo 11, §1º do Decreto 7.892/13, respeitando-se, nas contratações, a ordem de 

classificação dos licitantes registrados na Ata.  

3.1.2. O registro a que se refere à condição 3.1.1 tem por objetivo a formação de cadastro de reserva, no caso de 

exclusão do primeiro colocado da ata, nas hipóteses previstas nos artigos 20 e 21 do Decreto n° 7.892/13. 

3.2. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pela licitante 

durante o seu transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela prefeitura Municipal de SOBRADO. 

3.3. Caso o licitante não assine a Ata de Registro de Preços no prazo estabelecido neste edital, bem assim, não 

mantenha as condições de habilitação, sem prejuízo das penalidades cabíveis, a Prefeitura de SOBRADO declarará 

sem efeito os atos de classificação final, adjudicação e homologação e convocará licitantes remanescentes, na ordem 

de classificação, para fazê-lo no mesmo prazo e nas mesmas condições do primeiro colocado. 

3.3.1. Os autos do processo licitatório serão encaminhados ao Pregoeiro para que providencie a convocação, através 

de aviso no Diário Oficial do Estado, dos demais licitantes classificados para sessão de reabertura do certame. 

3.3.2. Iniciada a reunião, o Pregoeiro negociará a redução do preço com o licitante e, em seguida, procederá 

conforme o disposto neste edital. 

3.3.3. Caso não obtenha sucesso na negociação com o segundo colocado, o Pregoeiro negociará com o licitante 

subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de classificação, até a apuração de proposta com o preço igual ao do 

primeiro colocado. 

3.3.4. Se nenhum licitante baixar seu preço para o preço do primeiro colocado, aplicar-se-á o disposto no art. 4º, inc. 

XXIII da Lei nº 10.520/2002 e art. 27, §3º do Decreto 5450/2005. 

3.3.5. Obtida proposta que atenda às exigências do edital e verificada a habilitação do licitante, o Pregoeiro 

negociará com o licitante para que o mesmo reduza seu preço ao valor da proposta do licitante mais bem 

classificado, tendo como objetivo a formação do cadastro de reserva, na forma do artigo 11, §1º do Decreto 7.892/13 

e alterações. 

3.3.6. Finalizados os procedimentos acima, o Pregoeiro adjudicará o objeto licitado ao licitante vencedor. 
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3.4. A licitante vencedora deverá manter todas as condições de habilitação para a assinatura da Ata, bem como 

durante o período de sua vigência. 

3.5. A Ata de Registro de Preços terá validade de 12 (doze) meses, a contar da data de publicação no Diário Oficial 

do Estado. 

3.6. A existência de preços registrados não obriga a Prefeitura Municipal de SOBRADO a firmar as contratações 

que deles poderão advir. 

3.7. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de 

que trata o § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666/93. 

3.8. Em caso de adesões, caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preço, observados as condições nela 

estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não prejudique as 

obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador. 

3.8.1. As adesões às atas somente poderão ser efetuadas com autorização do órgão gerenciador e, no caso, após a 

primeira aquisição ou contratação por órgão integrante da ata. Após a autorização do órgão gerenciador, o “carona” 

deverá efetivar a aquisição ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata. 

3.8.2. Para fins de autorização, só serão aceitos pedidos de adesões às atas que não excedam, por órgão ou entidade 

solicitante, a cem por cento dos quantitativos dos itens registrados na Ata de Registro de Preços. 

3.8.3. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na totalidade, ao 

quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de preços para o órgão gerenciador. 

 

4. DA REVISÃO DOS PREÇOS 

 

4.1. Os preços registrados permanecerão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses. 

4.2. A revisão de preços só será admitida no caso de comprovação do desequilíbrio econômico- financeiro, a ser 

feita, preferencialmente, através de notas fiscais de aquisição de matérias-primas, lista de preços de fabricante ou 

outros que demonstrem indiscutivelmente a elevação do custo do objeto. 

4.3. Para a concessão desta revisão, a empresa deverá comunicar a Prefeitura de SOBRADO a variação dos preços, 

por escrito e imediatamente, com pedido justificado, anexando os documentos comprobatórios da majoração. 

4.4. Durante o período de análise do pedido, a empresa deverá efetuar a entrega dos SERVIÇOS pelo preço 

registrado, mesmo que a revisão seja posteriormente julgada procedente. 

4.5. Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no 

mercado a PREFEITURA convocará o fornecedor visando a negociação para redução de preços e sua adequação ao 

praticado pelo mercado. 

4.6. A ordem de classificação das licitantes que aceitarem reduzir seus preços aos valores de mercado observará a 

classificação original. 

4.7. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor, mediante requerimento 

devidamente comprovado, não puder cumprir o compromisso, a PREFEITURA poderá liberá-lo do compromisso 

assumido, sem aplicação da penalidade, confirmando a veracidade dos motivos e comprovantes apresentados, desde 

que a comunicação ocorra antes do pedido de fornecimento. 

4.8. Ocorrendo a situação acima descrita, a PREFEITURA poderá, ainda, convocar os demais fornecedores para 

assegurar igual oportunidade de negociação. 

4.9. Não havendo êxito nas negociações, a PREFEITURA deverá proceder à revogação da ata de registro de preços, 

adotando as medidas cabíveis para obtenção da contratação mais vantajosa. 

4.10. O licitante vencedor somente será liberado, sem penalidade, do compromisso assumido na Ata de Registro de 

Preços quando: 

4.11. Os fornecedores que não aceitarem reduzir seus preços aos valores praticados pelo mercado serão liberados do 

compromisso assumido, sem aplicação de penalidade. 

4.12. Quando o preço de mercado tornar-se superior aos preços registrados e o fornecedor não puder cumprir o 

compromisso. 

4.13. A pedido do fornecedor. 

 

5. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 

 

5.1. O fornecedor terá seu registro cancelado quando: 

5.1.1. Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 
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5.1.2. Não assinar o contrato ou instrumento equivalente no prazo estabelecido pela PREFEITURA, sem 

justificativa aceitável; 

5.1.3. Não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hipótese de este se tornar superior àqueles praticados no 

mercado; 

5.1.4. Sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput do artigo 87 da Lei n° 8.666/93 ou no artigo 7° da Lei n° 

10.520/02; 

5.2. Poderá ainda ser cancelado o registro de preços na ocorrência de fato superveniente, decorrente de caso fortuito 

ou força maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 

5.2.1. Por razão de interesse público; ou  

5.2.2. A pedido do fornecedor. 

5.3. Em qualquer caso, assegurados o contraditório e a ampla defesa, o cancelamento ocorrerá mediante 

determinação da Prefeitura Municipal de SOBRADO. 

 

6 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO 

 

6.1 - A Contratada ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida a prévia defesa, pela inexecução total ou parcial 

do objeto: 

a) Advertência por escrito sobre o descumprimento do contrato e outras obrigações assumidas, quando considerados 

faltas leves, e a determinação da adoção das necessárias medidas de correção; 

b) Multa, observados os seguintes limites: 

b.1) de 0,3% (três décimos por cento) por dia, a partir do primeiro dia útil subsequente ao do vencimento do prazo 

para cumprimento da obrigação, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor do serviço não realizado; 

b.2) de 5% (cinco por cento) sobre o valor do serviço não realizado, a partir do primeiro dia útil subsequente ao do 

vencimento do prazo para cumprimento das obrigações, no caso de atraso superior a 30 (trinta) dias na entrega dos 

materiais constantes do instrumento contratual, ou entrega de objeto com vícios ou defeitos ocultos que o torne 

impróprio ao uso a que é destinado, ou diminuam-lhe o valor ou, ainda, fora das especificações contratadas; 

b.3) de 0,3% (três décimos por cento) por dia, pelo descumprimento de qualquer cláusula ou condição prevista neste 

Contrato e não discriminado nas alíneas anteriores, sobre o valor contratado, contada da comunicação da Contratante 

(via internet, fax, correio etc.), até cessar a inadimplência. 

c) Impedimento de contratar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo de até 02 (dois) anos, e suspensão 

por até 05 (cinco) anos no Cadastro de Fornecedores do Município. 

d) Declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após 

decorrido o prazo de 02 (dois) anos da declaração da penalidade. 

6.2 – O valor da multa aplicada será retido dos pagamentos devidos à Contratada e, caso não sejam suficientes, a 

diferença será cobrada de acordo com a legislação em vigor. 

6.3 - As sanções previstas nas cláusulas “a)” a “c)” poderão ser aplicadas cumulativamente, ou não, de acordo com a 

gravidade da infração, facultada ampla defesa à Contratada, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação 

do ato, salvo na hipótese de aplicação de declaração de inidoneidade para licitar e contratar, cujo prazo de defesa 

será de 10 (dez) dias úteis. 

6.4 - As penalidades só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, devidamente justificado 

e comprovado, a juízo da Administração. 

a) A critério da Administração, poderão ser suspensas as penalidades, no todo ou em parte, quando o atraso na 

entrega dos materiais for devidamente justificado pelo Fornecedor e aceito pela Contratante, que fixará novo prazo, 

este improrrogável, para a completa execução das obrigações assumidas. 

6.5 - A inexecução parcial ou total do contratado, nos termos do art. 79 da Lei Federal nº. 8.666/93 poderá implicar a 

imediata rescisão unilateral deste Contrato, com a aplicação das penalidades cabíveis, observada a conclusão do 

processo administrativo pertinente; 

6.6 - As partes não serão responsabilizadas pela inexecução contratual ou eventuais atrasos decorrentes de eventos 

configuradores de força maior ou caso fortuito, como tais caracterizados em lei civil. 

6.7 - As multas aplicadas deverão ser recolhidas ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data 

da notificação, podendo a Contratante descontar o seu valor das notas fiscais e/ou faturas. Em caso de inexistência 

ou insuficiência de crédito da Contratada, o valor devido será cobrado administrativamente ou inscrito como Dívida 

Ativa do Município e cobrado mediante processo de execução fiscal, com os encargos correspondentes. 
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6.8 - Ficarão ainda sujeitos às penalidades previstas nos incisos III e IV, do artigo 87, da Lei nº 8666/93 e alterações 

posteriores, os profissionais ou as empresas que: 

a) Tenham, sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de 

quaisquer tributos; 

b) Tenham praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação; 

c) Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados. 

 

 

SOBRADO/PB, _____ de  ______________ de 20___. 

 

 

 

WILSON LOURENÇO DE BRITO 

Pregoeiro Oficial 

 

 

 

Município de SOBRADO 

*************** 

PREFEITO 

 

 

 

Empresa: [Razão social da empresa] 

CNPJ: [números] 

Representante legal: [nome completo] 

CPF:[número] 

Assinatura: 


