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ANEXO I
TERMO DE REFERENCIA
PROCESSO ADIVHNISTRATIVO N° 00011806/21
1. O OBJETO

Registro dc preco para fumra e eventual contratacao da prestacao de servicos com locacao e licenciamento de
softwares de gestao pilblica, destinados atender as necessidades das secretaria do municipio do Barreira/CE
2. JUSTIFICATIVA
A implantacao do sistema informatizado sera um imponante clemcnto para a melhoria dos processos internos e para a
otimizacao das atividades a serem desenvolvidas pelas areas aﬁns, por conseguinte, assegurara 0 cumprimento dos
objetivos e metas estabelecidos e para tal procuramos nos espelhar em observar quesitos técnicos minimos hO_]6 J8.
utilizados pela Administracao. Os objetivos institucionais estabelecidos foram: fomecer sewicos com qualidade e
/\~tempestividade; aprimorar os resultados institucionais; conferir maior celeridade a tramitacao processual, ser
conhecido e reconhecido pelos municipes, otimizando a relacao custo-beneficio pelos servicos pﬁblicos. Para fazer
frcnte as transformagzoes por que passa a administracao Pilblica, torna-so imprescindivel que a area gestao pubhca
conte com sustentacao administrativa e operacional, a partir do redesenho de processos, do desenvolvimento de
sistemas informatizados e de banco de dados, de forma a possibilitar maior controle de informacoes e agilidadc dos
trabalhos, desse modo objetivando a manutenoao das atividades da administracao c a consccucao do interesse
pﬁblico.
3. OBJETIVOS
Contratacao da prestacao de servioos com locac;-ao e licenciamento de softwares de gestao pﬁblica, destmados
atender as necessidades das secretaria do municipio de Barreira/CE , conforme quantidades e especiﬁcaooes.
4. PERIODO DE TRABALHO
A prestacao dc servicos sera desenvolvido a partir da data de assinatura do contrato pelo periodo de 12 (doze) moses,
podendo ser prorrogado confonne previsao da Lei Lederal n° 8.666/93, Art. 57, II.
5 - DA QUANTIDADE, DESCRICAO E VALOR ESTIIVIADO
5.1 - As quantidades e especiﬁcacoes, conforme abaixo:
/-\‘

l
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LOTE OO1 - LOTE I
ITEM

0001

I
I

ESPECIFICACGES
QUANTIDADE
UNIDADE

,
VALOR UNITARIO

VALOR TOTAL

LOCAQAO DE SOFTWARE DE ALMOXARIFADO

l. Que permite cadastrar entrada de material por: Implantaoao,
Compra de material,
Devolucéo ao almoxarifado, Ajuste inventario
— entrada, Entrada
por
doagao
e
Transferéncia
de outro
almoxarifado;

2. Permite registrar
total dos materiais

o

recebimento

relatives

a

parcial
uma

ou

requisiqéo

de

compra,

efetuando o atendimento
das
requisiqées
de
materiais
pendentes;
3. Processa as requisiqées de material;
4. Efetua a
baixa automatica no estoque pelo fornecimento de material;
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5.
Permite consultas ao
catalogo
de
materiais por codigo ou
descrigao de item;
6.
Permite
o
cadastro
e controle de
fornecedores — informando os tipos de bens e servioos ofertados,
além de filtrar as entradas de materiais de cada Fornecedor;
7.
Permite a transferéncia de érgaos e Areas de consumo de forma
automatica de um exercicio para outro;
8. Permite o cadastro de
materiais e consulta de toda a movimentaoao dos itens em ordem
alfabética, numérica e por Almoxarifado;
9. Permite o recalculo
dos saldos dos itens nos almoxarifados;
10. Possui controle da
localizaoao fisica do
material
em
estoque
(almoxarifado,
deposito, estante e
prateleira);
11. Utiliza o conceito de
Centros de Custo na distribuioéo de materiais, para apropriaoao e
controle do consume;
12. Permite 0 gerenciamento integrado dos
estoques de materiais
existentes nos diversos almoxarifados,
informando também quantidades em fase de aquisioao,
além de
realizar a media
ponderada
dos
materiais em estoque;
13.
Registra os dados necessaries ao controle de estoques (minimo,
médio e maximo),
ponto
de reposioao, prazo de validade e
movimentaoao;
14. Permiti consultas ao estoque por codigo e
descrigao de item;

./\

15. Registra e permite consulta do movimento
analitico por material
(entradas,
saidas,
devoluooes
e
transferéncias);
16. Permite o
registro
da
abertura e do
fechamento do inventario bloqueando a movimentaoéo durante sua
realizaoao;
17. Controla o
preoo de cada item de material
utilizando este valor na distribuioao e na apropriagao de custo
aos Centros de
Custo;
18. Registra os materiais informando
codigo, descrioao e
unidade
de
fornecimento;
19.

Possui

integraoao com o Sistema Integrado de Administraoao Orqamentaria
e Financeira, contabilizando
automaticamente a liquidaoao da
despesa, destinagao e
transferéncias
de
material
entre
almoxarifados;
20. Fornece dados
para
a
contabilizaoao da
liquidaoao da despesa,
destinaoao e transferéncias de material
entre almoxarifados;
21. Emite o relatorio Curva ABC — avaliar a
importancia de cada item do almoxarifado;
22. Emite relatorios
de consumo e,
quando ocorrer atendimento parcial de requisioéo,
relatério de demanda

reprimida

por Centro de Custo;

23. Emite
requisioao de compra dos materiais;
24. Emite relatorio mensal e

5;
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RUA LUCIO TORRES, 622- CENTRO - BARREIRA - CE

Fr

._(((7’

Estado do Ceara

"\

6*-41

so

ODE,’

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

v

_I|

I1ca

Prefeitura Municipal de Barreira

C0505-

\

T. _Q

I
fi
q"iﬁRuu
\@,I

anual da movimentacao, por almoxarifado e consolidado;
25. Emite
demonstrative dos materiais sem movimentacao por um determinado
periodo;
26. Emite relatorio
de
materiais
com
saldo
insuficientes;
27. Emite formulario
de
requisicao
de
material;
inventario por almoxarifado e
28. Emiti relatorio de
geral;

29. Emite catalogo

de

materiais identificando se este é

mantido em estoque ou nao.

12.00
0002
/'\

MES

LOCACAO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE PUBLICA

Devera gerar os arquivos magnéticos (SIM) conforme as normas do
Tribunal de Contas de Estado do Ceara — TCE;
Devera exportar as
informacoes contabeis e financeiras para a planilha do Sistema de
Informacoes Contabeis e
Fiscais do Setor Pﬁblico Brasileiro
(Siconfi) do Relatorio Resumido da Execucao Oroamentaria (RREO);
Devera exportar as informacoes contabeis e financeiras para a
planilha do Sistema de Informacoes Contabeis e Fiscais do Setor
Pﬁblico Brasileiro (Siconfi) do Relatorio de Gestao Fiscal (RGF);
Devera exportar as informacoes contabeis para a planilha do
Sistema de Informaooes Contabeis e Fiscais do Setor Pﬁblico
Brasileiro (Siconfi) da
Declaracao
de Contas Anuais
(DCA);

/-\

Devera ser compativel com ambiente multiusuario, permitindo a
realizacao de tarefas concorrentes;
Funcionar em rede sob um
dos sistemas operacionais Windows 2000, Unix ou compativeis, OS/2
Server, Novell Netware ou OS/400,
com as estacoes de trabalho
rodando sob sistema operacional compativel com a Solucao de
Tecnologia da Informacao;
Ter o controle efetivo do uso dos
sistemas, oferecendo seguranca contra a violacao dos dados ou
acessos indevidos as informacoes, por meio do uso de senhas;
Possuir atualizacao on—line dos dados de entrada, permitindo
acesso as informacoes logo apos o término da transacao;
Pode
fazer e desfazer
as
acoes
executadas
pelos
sistemas
aplicativos;
Possuir rotinas de backup e restore;
Permitir a
visualizacao dos relatorios em tela, bem como a gravacao opcional
dos mesmos em arquivos, com saida em pen drive ou disco rigido, e
a selecao da impressora da rede desejada;
Permitir consultar as
tabelas do sistema,
sem perder as informacoes ja registradas na
tela corrente e permitindo recuperar dados nela contidos para
preenchimento automatico de campos;
Assegurar a integracao de
dados de cada sistema garantindo que a informacao seja alimentada
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com os usuarios;

Apresentar feedback imediato na selecao de: opcoes de menu,
icones, botoes e preenchimento de campos;
Permitir identificar
o formato dos campos de entrada de dados;
Bloqueia a digitacao
quando o numero
de
caracteres ultrapassar o numero maximo
permitido para os campos de entrada de dados;
Exibir mensagens

/-\

OOO3
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Roi;
uma ﬁnica vez;
Utilizar a lingua portuguesa para toda e
qualquer comunicacao dos sistemas aplicativos

,_,_\

O

de adverténcia ou mensagens de aviso de erro informando ao
usuario um determinado risco ao executar funcoes e solicitando
sua confirmacao.
12.00 MES
LOCAQAO DE SOFTWARE DE FOLHA DE PAGAMENTO (WEB)
1. Ser totalmente online
(pela internet)
com todas as suas
funcionalidades
usado de forma nativa, sem a utilizacao de um
emulador de Sistema Operacional,
em computadores com Sistema
Windows ou Linux
2. Acessivel pelo menos via 2 navegadores de
internet (ex: Google Chrome e Firefox) através de protocolo HTTP
(Protocolo de transferéncia
de
Hipertexto)
3.
Destina—se a
execucao e gestao de todas as rotinas vinculadas ao Setor de
Pessoal. Atende as legislacoes e gera automaticamente as guias de
recolhimentos
4. Possibilidade de customizacao e adequacao do
sistema para atender
as
necessidades do Setor de Recursos
Humanos
5. Possui recursos que agiliza o fechamento da folha de
pagamento, automatizado o
fluxo
de
informacoes
com
a
contabilidade
6. Processamento de duas folhas de pagamento em
paralelo
7. Organizar as faixas salariais por referéncia para se
facilitar operacoes abrangentes
(Como
exemplo:
um reajuste
salarial para determinada
faixa
salarial)
8.
Possui
um
complemento de folha,
férias individuais e coletivas e rescisao
do 13° salario
9.
Tirar relatérios de prévia de folha antes do
fechamento
10. Capacidade de
leitura
de
dados
externos
(consignacoes em folha,
por exemplo),
de diversas extensoes
(exemplos: ?.csv?, ?.xls?,
?.xlsx?,
?.txt?,
?.dbf?,
etc)
ll.
Possui pagamento de Pasep
12. Geracao de remessa de pagamento
para servidores com conta bancaria e/ou cpf (servidores sem conta
bancaria)
13. Controle dos cargos de provimento em comissao
14.
Controle de afastamento
(licenca
maternidade,
acidente
de
trabalho, licenca por motivos de doencas, entre outros)
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15. GPS
(Guia da Previdéncia
Social)
e
GPM
(Guia da Previdéncia
Municipal)
16. Geracao de arquivos de remessa para solicitacao
de cadastramento de PASEP
17. Geracao de arquivos de remessa
para solicitacao de abertura de contas e contracheque
18.

/\_

Prévia

dos gastos com férias
19. Importacao dos consignados: importa os
valores dos empréstimos consignados do Banco do Brasil, caixa
Economica, Banpara, ABC
Cartao
com
Vocé,
dentre
outras
instituicoes financeiras.
20. Gera arquivos pelos Tribunais de
Contas
21. Gerar relatorio
gerencial
para
processamento e
analise da Folha de Pagamento
22. Ferramentas de geraoao de
relatorios gerenciais em tempo real e de qualquer natureza (por
vinculos, contribuicao, cargos, etc.)
23. Ferramentas de geracao
de relatorios customizaveis,
onde os operadores da folha possam
criar seus proprios
relatorios
24. Envio de relatorios por
e—mail. Neste caso é possivel,
depois de gerar um relatorio,
envia-lo para e-mail das pessoas autorizadas a recebé—lo através
do proprio sistema
25. Geracao de arquivos csv para confeccao de
documentos como portarias,
contratos,
exoneracoes
entre
outros

,5

26. Geracao de informacoes em mala direta, para criacao
de documentos como portarias e contratos
27. Cadastro unico dos
dados pessoais: para cada servidor é feito um unico cadastro,
podendo ser cadastrado multiples vinculos para um mesmo cadastro
de servidor
28. Exporter dados para as obrigacoes mensais e/ou
anuais (SEFIP, RAIS, DIRF, CAGED, MANAD e outros)
29. Importacao
de dados: o software Folha importa dados de qualquer outro
sistema, permitindo maior agilidade no fluxo de informacoes e
minimizado erros de

digitaoao

30. Adequacao para
remessa de pagamento
validacao entre CPF

o envio de
no padrao CNAB
e

240

e outros, permitindo

conta corrente

31. Atualizacao, em tempo
real, das grades funcionais de cada secretaria ou setor, conforme
insercao no sistema
de alteracoes
32. Validacao de contas:
valida se o funcionario e conta bancaria cadastrado no sistema
sao os mesmos que estao no banco,
gerando um relatorio de
criticas quando houver.
33. Controle do teto financeiro de
gasto da folha
de pagamento,
respeitando os limites legais
definidos pelas leis

vigentes

34.
Controle
de
proventos
permitidos para os diversos cargos

dos

funcionarios da folha.

RUA LUCIO TORRES, 622- CENTRO - BARREIRA - CE

- 5 -

ll”)

ea,..2,.

Estado do Ceara

f‘.

005,,

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

Mfg
O Q

Prefeitura Municipal de Barreira

_ IV

AP’
0.

Relacionando que proventos cada cargo pode ter
35. Integrado com
o Sistema Contabil, podendo ser feito de forma automatica os
empenhos e Liquidacoes.
36. Modulo de manutencao da folha
online em tempo real. Nele é possivel solicitar uma inclusao,
alteracao e exclusao de eventos de um funcionario. Nele pode—se
autorizar on negar as alteracoes solicitadas e as mesmas, quando
autorizadas, vao direto para folha de pagamento
37. Modulo para
registrar e autorizar as solicitacoes de fechamento/reabertura de
uma folha de pagamento online. Através de uma area exclusiva, é
possivel autorizar ou negar estas solicitacoes
38.

Modulo de

Notificacoes via mensagem de texto (SMS). Nele é possivel enviar
mensagens de textos (SMS) para solicitar a abertura/fechamento de
uma folha, bastando
responder
o
SMS
com
o
cédigo
de
autorizacao
39. Geracao de
arquivo
para fazer consulta da
qualificacao cadastral dos
funcionarios
em
lote no modulo
?Consulta Qualificacao em
lote?
acessivel
pelo
link
https://esociallote.dataprev.gov.br ou outro
que
venha
a o
substituir, seguindo o
leiaute
disponivel
no
link
http://portal.esocial.gov.br/manuais/leiaute_cqc_em_lote.pdf,
afim de nao comprometer o cadastramento inicial ou admissoes de
trabalhadores no eSocial
40. Modulo de conexao ao Tribunal de
Contas do Estado,
através de acesso a API, consultando dados das
tabelas de agentes publicos e desligamentos para saber o status
de ativo ou
desligado
do
funcionario

/—\

41.

Modulo

de

Recadastramento dos funcionarios on—line, onde o setor pessoal de
cada secretaria pode informar alteracées cadastrais como dados
pessoais, novo endereco,
certidoes, dados de dependentes e fazer
upload de documentos diversos. Os dados recadastrados devem estar
separados dos dados anteriores, onde é possivel substituir estes
dados pelos dados
novos
recadastrados através de uma area
especifica para esse fim
42. Modulo de Requerimento on—line,
onde o setor
pessoal
de
cada
secretaria pode cadastrar:
afastamentos, férias e
licencas.
Deve
possuir controle de
deferimento/indeferimento, e os funcionarios interessados, Setor
Pessoal e Secretarios
podem
acompanhar
o fluxo. Também a
possibilidade de anexar documentos no formato PDF
12.00 MES

,\

OOO4

LOCAQAO DE SOFTWARE DE LICITACAO E CONTRATOS

Devera gera os arquivos magnéticos exigidos pelos Tribunais de
Contas, conforme parte introdutoria deste documento, elencadas no
Item 1 — Caracteristicas Gerais, em obediéncia as Resolucoes dos
Orgaos de Controle
Externo
Estaduais;
Ser

compativel

com

ambiente multiusuario, permitindo
a
realizacao
de
tarefas
concorrentes;
Funciona em rede sob um dos sistemas operacionais
Windows 2000, Unix ou compativeis, OS/2 Server, Novell Netware ou
OS/400, com as
estacoes
de
trabalho
rodando sob sistema
operacional compativel com
a
Solucao
de
Tecnologia
da
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Informacao;
Utiliza ano com
quatro
algarismos;
Possui
o
controle efetivo do uso dos sistemas, oferecendo seguranca contra
a violacao dos dados ou acessos indevidos as informacoes, através
do uso de senhas;
Possuir atualizacao on—1ine dos dados de
entrada, permitindo acesso
as
informacoes
atualizadas
imediatamente apos o término da transacao;
Possuir opcao de
fazer e desfazer
as
acoes
executadas
pelos
sistemas
aplicativos;
Possuir padronizacao do uso de teclas de funcao, em
todos os sistemas,
de forma a facilitar o seu aprendizado e
operacao;
Possuir rotinas de
backup
e restore claras para
facilitar os procedimentos relativos a seguranca dos dados e que
alerte ao usuario
sobre
prazos
de
efetivacao
das
copias;
Permitir a visualizacao dos relatorios em tela, bem como
a gravacao opcional dos mesmos em arquivos,
com saida em pen
drive ou disco
rigido,
e a selecao da impressora da rede
desejada;
Ser parametrizavel pelo usuario,
em tabelas de facil
compreensao;
Permitir consulta as tabelas do sistema, sem perda
das informacées ja registradas na tela corrente e permitindo
recuperar dados nela contidos para preenchimento automatico de
campos;
Assegurar a integracao
de
dados
de
cada sistema
garantindo que a
informacao
seja
alimentada
uma
unica
vez;
Possui teste de consisténcia dos dados de entrada. Por
exemplo, validade de datas,
campos com preenchimento numérico,
etc;

,_\

Utilizar a lingua
portuguesa
para
toda
e
qualquer
comunicacao dos sistemas aplicativos com os usuarios;
Apresentar
feedback imediato na selecao de: opcoes de menu, icones, botoes e
preenchimento de campos;
Permitir
identificar o formato dos
campos de entrada de dados;
Exibe mensagens de adverténcia ou
mensagens de aviso de erro informando ao usuario um determinado
risco ao executar
funooes
e
solicitando
sua
confirmacao;
Gerenciar processos licitatérios
realizados
por
Convite, Tomada de Precos, Concorrencia, Pregao, Concurso, Leilao
e Regime Diferenciado de Contratacées — RDC. E possivel cadastrar
materiais, equipamentos, fornecedores,
comissoes de licitacao,
solicitacoes de despesas,
processos
licitatorios
e
de
contratacoes diretas e
seus contratos e aditivos;
registrar
coletas de precos e uma série de outras operacoes cadastrais,
Processos de Contratacées Diretas;
Mantém o cadastro com modelos
de documentos: editais de cartas convite,
tomada de precos,
pregao, concorréncia e leilao,
permitindo maior flexibilidade e
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rapidez na emissao
dos
mesmos;
Gera
todos
os documentos
necessarios a um
processo licitatorio ou a uma contratacao
direta. O sistema
gera
de
forma totalmente automatica os
documentos necessarios ao processo. Caso se faca necessaria a
alteracao de algum documento,
como por exemplo o edital,
o
sistema dispoe de um editor de textos onde o cliente podera
alterar o documento
conforme
sua
necessidade;
Manter
interligacao com o cadastro de fornecedores dos Sistemas de
Contabilidade e Almoxarifado, que é mantido atualizado através de
informacoes cadastrais, juridica e fiscal,
entre outras, com a
finalidade de apoiar quando da escolha do fornecedor;
Gerencia
saldos impedindo que
se
extrapole
0s
limites
contratados;
Selecionar fornecedores aptos a contratar com a
Entidade para a emissao de Cartas Convites;
Efetuar a escolha
automatica dos vencedores da licitacao por manor preco do item. O
sistema emite aviso quando no cadastro de um fornecedor algum
documento estiver com
vigéncia
expirada;
Gerar
planilha
eletronica a ser preenchida pelo fornecedor. Visando agilizar 0
processo, o sistema dispoe de ferramentas de geracao de planilhas
onde o fornecedor devera digitar sua proposta, seja para cotacao
ou para a participacao em processo licitatorio. Posteriormente
estas planilhas poderao ser importadas para o sistema evitando a
redigitacao dos valores ofertados;
Permitir a emissao de mapas
comparativos de precos,
informando
os itens vencidos pelos
fornecedores;
Gerencia Cotacoes de Precos permitindo o controle
de preco através das ultimas compras e de pesquisa junto a
fornecedores (mapa de cotacao); 0 registro da pesquisa de mercado
no sistema, possibilita o calculo automatico do preco médio de
mercado e a indicacao dos fornecedores com o menor preco para
cada item;
Emitir o registro geral de precos através da média da
ultima compra efetuada;

Controla os documentos a serem exigidos
dos licitantes;
Gerencia Atas de Registro de Precos;
Gerencia

processos de adesoes
a
Atas
de
Registro
de
Precos
(Carona);
Gerencia cadastro de fornecedores e suas atividades
economicas (CNAE);
Emite Certificado de Registro Cadastral com
informacoes sobre documentos
de
habilitaoao
e
suas
vigéncias;
Gerencia fases de lances por valor ou por percentual
de desconto;
Gerencia a emissao contratos e aditivos gerando os
documentos legalmente exigidos;
Esta
adaptado
ao tratamento
diferenciado previsto na
Lei
Complementar
123/2006 e suas
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alteracoes;
Emite relatorios de
processo
evidenciando todos
processos de contratacao de seus respectivos contratos, podendo
filtra—los por periodo,
por fornecedor, por dotacao ou por érgao
licitante/contratante. Através destes relatorios o gestor pode,
dentre muitas informacoes,
saber quantos e quais processos foram
realizados em determinado periodo,
quais foram os participantes
destes processos e quem foram os contratados;
Emitir relatorio
evidenciando os saldos
dos
processos
e
contratos podendo
filtra—los por periodo,
por fornecedor, por dotacao ou por orgao
licitante/contratante. O Sistema de Licitacoes e Contratos dispoe
de relatorios que permitem o total gerenciamento dos saldos,
evidenciando os valores e as quantidades licitadas, contratadas,
acrescida e/ou reduzidas,
empenhadas,
liquidadas
e
anuladas;
Emitir relatorio evidenciando o final da vigéncia de
Atas de Registro de Precos e Contratos podendo filtra—los por
periodo, por fornecedor,
por
dotacao
ou
por
érgao
licitante/contratante;
Emitir solicitacao de
empenho
a
ser
enviada ao setor contabil com informacoes sobre fornecedor, o
contrato, as dotacoes e os itens a serem empenhados;

/—\,

Emitir

ordem de fornecimento a ser enviada ao contratado com informacoes
basicas sobre o contrato, os itens a serem fornecidos, local e
prazo para o fornecimento,
forma de pagamento e etc. Este é um
documento que auxilia

0

departamento

de

compras a controlar 0

fornecimento de materiais e servicos dos processos licitatorios,
contratacoes diretas e
aditivos
de
contrato,
além de ser
utilizada como guia para a geracao da nota fiscal pelo fornecedor
e da liquidacao
no
Contabil;
Executar
outras
atividades
previstas na legislacao concernente a Licitacoes e Contratos.

12.00 MES

0005
,_\

LOCACAO on SOFTWARE DE PATRIMONIO
1. Permite o controle dos bens patrimoniais;
2. Possibilita a
escolha do Modelo
de Valoracao — Reavaliacao ou Custo;
3.
Permite definir a Data de Corte para a realizacao do Ajuste
Inicial;

4. Permite informar a Forma de Reducao no Potencial de
Beneficios Futuros — Amortizacao, Depreciacao e Sem Reducao, esta
ultima, para bens
que nao sofrem depreciacao;
5.
Permite
inclusao da Vida
Util e Valor Residual de acordo com Ato
Normativo de cada
Ente;
6.
Permite a realizacao do Ajuste
Inicial dos bens
individuais,
multiplos
e/ou
automatico,
adquiridos anterior a Data de Corte; VPA — Variacao Patrimonial
Aumentativa e VPD — Variacao Patrimonial Diminutiva;
7. Permite
o tombamento de
forma
manual ou automatica,
individual ou
multiple;
8. Permite o registra dos bens informando 0 codigo do
€_ _ _ _ _ _
tombamento, descricao e localizacao;
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9. Permite o tombamento de
bens por faixa
de
tombamento;
10.
Permite o cadastro das
comissoes patrimoniais e
seus
membros,
além
substitutos;
11. Permite o registro dos responsaveis pelo bem,
localizacao, baixas e da conformidade ao inventario;
12.

,_\

de

seus

Permite

o controle dos bens recebidos ou cedidos em comodato a outros
orgaos da administracao
publica;
13.
Codifica
os
bens
permanentes de forma
a
agrupa—1os
por
natureza
e conta
patrimonial;
14. Codifica os bens patrimoniais por tipo de:
codigo de grupo, subgrupo, classe, subclasse e item;
15. Possui
tabela com os Programas de Recursos;
16. Permite a procura aos
bens por diversos critérios:
numero de tombamento, descricao,
fornecedor, numero do empenho, numero da nota fiscal e codigo do
item;
17. Permite a
Desafetacao
de
bem individualizada e
multipla;
18. Permite incluir novo Estado de Conservacao;
19.
Permite informar o bem quando em Reparo;
20. Permite informar o
bem quando Inservivel;
21.
Permite a transferéncia dos Orgaos,
Area de Localizacao e bens de forma automatica de um exercicio
para outro;
22. Permite a transferéncia e baixa de bens de forma
individual ou multipla,

,\

O

além

de

registrar através de historico

toda e qualquer
movimentacao
dos
bens;
23.
Permite
transferéncia de bens de forma individual ou multipla por cessao
ou concessao, e por recolhimento do bem ou motivo;
24. Permite
a transferéncia pela comissao de inventario de bens localizados
mas pertencentes a outro setor,
durante o inventario;
25.
Permite o controle da destinacao dos bens patrimoniais em desuso
(alienacao, cessao e
baixa);
26.
Possui rotinas de ajuste
inicial, custo subsequente,
reavaliacao, depreciacao automatica,
baixa e incorporacao de bens utilizando tabelas parametrizaveis,
onde couber;
27. Permite a realizacao de Reavaliacao de todos os
bens de um mesmo subgrupo/classe;
28.

Permite a revisao da vida

util economica e valor residual dos bens;
29. Permite a geracao
da Depreciacao mensal
de forma automatica dos bens Moveis,
Imoveis e Intangiveis;
30.
Permite o registro da abertura e do
fechamento do inventario,
através da geracao dos Movimentos
Patrimoniais mensais e anuais, bloqueando a movimentacao de bens
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no periodo ja encerrado;
31.
Possui informacoes cadastrais de
bens moveis, imoveis
e
intangiveis proprios,
locados e em
comodato, com os
dados necessaries ao controle patrimonial,
inclusive identificacao do setor ou pessoa responsavel;
32.
Mantém historico dos bens patrimoniais pela sua situacao (em uso
ou em desuso)
e seus desdobramentos;
33. Mantém o controle do
responsavel e da localizacao dos bens patrimoniais de forma
historica;
34.

Possui formularios

comissao responsavel no

padronizados

cadastramento

para auxiliar a

de

bens por implantacao;

35. Emite formularios padronizados para auxiliar a comissao
responsavel no cadastramento de bens por implantacao;
36. Emite
e registra Termo de Guarda e Responsabilidade,
individual ou
coletivo (setorial) dos bens;
37. Emite relatorio do inventario
dos bens por
unidade
administrative,
por
setor
e
por
responsavel;
38. Emite o termo de Reparo;
39. Emite a listagem
dos procedimentos patrimoniais de forma sintética mensalmente
para a Contabilidade;
40. Emite a relacao dos bens por Unidade
Gestora, Orgao e
Area
de
Localizacao,
compreendendo bens
tombados, baixados, desafetados,
forma de aquisicao,
fonte de
recursos e valores individuais;
41.
Emite a visualizacao e
impressao do Livro de Inventario anual ou do periodo;
42. Emite
relatorio mensal e anual de balancete dos bens informando: saldo
anterior, entradas, baixas por Unidade Gestora, Orgao e Area de

/\

Localizacao;

43. Emite relatorio de bens informando: a Posse e
Posse/Propriedade;
44. Emite relatorios
das
manutencoes
preventivas e corretivas
dos
bens para auxiliar na gestao
patrimonial;
45. Possui integracao com o Sistema Integrado de
Administracao Oroamentaria e
Financeira
para
contabilizacao
automatica da liquidacao
de
despesas,
da
destinacao,
da
depreciacao e da reavaliaoao de bens.

12.00

0006

MES

LOCACAO DE SOFTWARE PARA PUBLICAQAO E HOSPEDAGEM DE DADOS

O1. Devera fornecer os sistemas de informatica com os programas
na forma executavel, devendo o mesmo ser instalado exclusivamente
na sede da Contratante. Os dados basicos serao publicados na
internet, através de um sitio, onde podera ser feito um link com
a pagina da internet do CONTRATANTE. O Contratante tera a sua
disposicao a hospedagem de todas as informacoes colocadas na
internet, para amplo
acesso
publico,
sem
exigencias
de
cadastramento de usuarios ou utilizacao de senhas para acesso aos
dados relacionados com as Leis 12.527/11 e 131/09;
02.Todas as
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informacoes de interesse
publico
deverao
ser
divulgadas
proativamente, ou seja,
independentemente
de solicitacoes e
disponibilizadas a sociedade.
Deverao ser publicados informacoes
tais como: Aooes e Programas
(despesas com obras), Repasses/
transferéncias de recursos financeiros,
Licitacoes,
Contratos,
Servidores, Noticias, Procedimentos
para
solicitacao
de
informacoes, e Outros para atender as Legislacoes;
O3. As
informacoes que incluem
dados
da
execucao
orcamentaria,
financeira, e demais informacoes publicas divulgadas na internet,
sao de inteira
responsabilidade
do
Contratante,
o qual é
responsavel pela configuracao e customizacao dos dados a serem
divulgados;

O4.A Contratante também
sera
responsavel
pela
remessa das informacoes em tempo real, na forma estabelecida pelo
Decreto Federal n° 7.185, de 27 de maio de 2010, onde estabelece
que a disponibilizacao das informacoes,
devera ocorrer até o
primeiro dia util
a
data do registro contabil no SISTEMA
utilizado pela Entidade;
O5.
A Contratante sera responsavel
pelas informacoes;
O6. A Contratada nao se responsabilizara por
eventuais danos que o conteudo hospedado no sitio locado, quer
sejam morais ou
materiais;
O7.
Contratada
nao
se
responsabilizara por publicacao de informacoes retroativas ou
intempestivas publicadas e
hospedadas;
08.
As
informacoes
divulgadas sao de
livre
acesso
e de forma gratuita,
sem
exigencies de cadastramento de usuarios ou utilizacao de senhas
para acesso;
09. As informacoes a ser publicadas deverao estar
em conformidade com as regras contidas no art. 7°, do Decreto n°
7.185, de 27 de maio de 2010.
12.00 MES
002 ~ LOTE II

LOCACAO DE SISTEMA TRIBUTARIO

Permitir o lancamento de geracao dos créditos tributarios e nao
tributaries bem como os documentos de arrecadacao municipal — DAM
de todos os tributos municipais,
tais como: impostos, taxas e
contribuicao de melhoria;
Controle
de acessos de grupos de
usuarios em nivel
de
telas,
campos,
operacoes
e
relatorios;
Controle de acessos dos usuarios em nivel de telas,
campos, operacoes e
relatorios;
Permitir baixas dos débitos
automaticamente através de arquivos de retorno fornecidos pelos
Bancos;
Permitir bloqueio de
usuarios;
O

sistema

deve

possibilitar o envio de relatorios através de e—mail.
Permitir a
localizacao das telas do sistema por meio de ferramenta
busca;

RUA LUCIO TORRES, 622- CENTRO - BARREIRA - CE

ll

de

Estado do Ceara

7%. ‘ ‘ -"'._"?:/-34

Q sf’

-

GOVERNO MUNICIPAL DE BARREIRA

DE

O "

I G’!
OOMIQ
\F;

Prefeitura Municipal de Barreira

§<%:
‘

4

'C’_*$
.9
'I "' at I;
_
A-Ii|{|.\‘.

Permitir a localizacao de campos por meio de ferramenta
de busca;
Permitir a localizacao de relatorios por meio de
ferramenta de busca;
Manter a personalizacao da area de trabalho
do sistema por

/_\

usuario;

Permitir 0 envio de mensagens entre os
grupos de usuarios
do
sistema;
Permitir
a localizacao de
relatorios por meio de ferramenta de busca;
Auditoria, através
de relatorios, das acoes realizadas pelos usuarios;
Permitir o
cadastro de Lei
de
Parcelamento
de
créditos
municipais,
possibilitando o parcelamento de todos os débitos inscritos ou
nao em divida ativa;
Possuir opcao de seguranca possibilitando
personalizacao de acesso individual ou de grupos de usuarios da
prefeitura, cadastro dos usuarios ativacao e desativacao destes
por niveis de acesso;
Cadastro

de

taxas, penalidades e outras

receitas de naturezas
nao
tributaries
previstas
na
legislacao;
Permitir o cadastro de fundamentacdes legais para
fins de atribuicao
de
isencao,
imunidade
e
nao
incidéncia;
Cadastro de feriados municipais a fim de evitar que
o vencimento dos débitos sejam em dias nao uteis;
Possibilitar o
cadastramento de permissionarios,
seja através de concessoes,
permissoes ou autorizacoes com o devido preenchimento do numero
de Contrato/Ato;
Disponibilizar ambiente para parametrizacao de
todos os lancamentos de créditos tributarios e nao tributarios,
onde poderao ser atribuidos datas de vencimento e demais regras
de lancamento;
Permitir calculo de juros, multas e correcao de
débitos correntes podendo variar de ano para ano e de receita
para receita;
Permitir cadastro de indices de correcao monetaria
e os utilizar
como
forma
de
calculo
das receitas,
com
possibilidade de indexadores com intervalo de datas;
Possuir
rotinas de reemissao dos créditos tributarios e nao tributarios
calculando multa, juros e correcao monetaria, permitindo a baixa
destes de acordo com as regras gerais pertinentes;
Rotina de
envio das informacoes dos créditos tributarios e nao tributarios
na forma do Plano de Contas Aplicado ao Setor Publico — PCASP,
bem como das receitas arrecadadas para o devido registro na
contabilidade em conformidade com o regime de competéncia e a Lei
Federal 4.320/64 respectivamente;
Possuir
Central
de
Notificacoes, onde os
usuarios
administradores do Municipio
possam enviar mensagens
a
um
contribuinte,
um
grupo de
contribuintes ou todos os contribuintes simultaneamente,
para
fins de informacao
e/ou
adverténcia;
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Emissao
de
Certidao
Negativa de Débito, Certidao Positiva com Efeitos de Negativa
para os contribuintes adimplentes com o erario municipal;
Devera
ainda realizar o CRUZAMENTO DE DADOS do proprio sistema, bem
como, de sistemas externos a partir de importacao e exportacao de
dados tais como:

REDESIM,

SIMPLES

outros;
Escrituracao fiscal periodica
instituicoes financeiras ora

Servicos de Instituicoes

e

NACIONAL

especifica

—

para

SRFB

e

as

denominada Declaracao Eletronica de

Financeiras — DES—IF, com base no Plano

de Contas Geral estabelecido pelo Banco Central
- COSIF na
conformidade dos padroes
ABRASF — ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS

SECRETARIOS DE FINANCAS,

sendo

recepcao de forma

ou

manual

permitindo

via

arquivo

sua

transmissao

digital

e

a partir da

versao 3.1 ou posteriores,
assim como a geracao dos respectivos
documentos de arrecadacao do ISS;
Permitir retificar e imprimir
a declaracao e
o
demonstrative,
bem
como
protocolo das
declaracoes das obrigacoes
acessorias
enviadas
pelos
contribuintes do imposto
sobre
servicos — ISS;
Geracao do
documento de arrecadacao do ITBI - IMPOSTO SOBRE A TRANSMISSAO DE
BENS IMOVEIS, realizar
a
declaracao
do
valor
por parte
contribuinte via sistema, a avaliacao e os documentos necessarios
para o cartorio,
bem
como
o acompanhamento das fases do
processo;
Fornecimento de treinamento
do
sistema
para
os
funcionarios da Prefeitura;
Todas as cobrancas serao feitas por
boleto bancario, de
acordo com formato disponibilizado pela
Federacao Brasileira de Bancos — FEBRABAN, no padrao guia nao
compensavel, cédigo Febraban
de
quarto
digitos,
formato
especifico para arrecadacao
de
tributos;

/’\

Possuir

relatorios

gerenciais, que possibilite
a
Gestao
realizar
as analise
necessarias a tomada de decisao, possibilitar a exportacao destes
em PDF e
planilhas;
Solucao
fiscal
denominada
DOMICILIO
TRIBUTARIO ELETRONICO no qual Prevé a possibilidade dos atos e
termos processuais (Comunicados,
Intimacoes e Auto de Infracao
Eletronicos) serem formalizados,
tramitados,
comunicados
e
transmitidos em formato eletronico, tornando—os validos de acordo
com a norma municipal.
12.00 MES

,,_\

0002

4/

LOCACAO DE SOFTWARE DE NOTA FISCAL DE SERVICOS ELETRONICA

Devera fazer gerenciamento
de
usuarios administradores — O
sistema devera permitir o controle de usuarios do Municipio pelo
administrador e a guarda dos historicos dos registros realizados
por usuario, bem
como
a
configuracao
das
permissoes de
acesso;
Integracao instantanea com os demais modulos tributarios
sendo inaceitavel intervalo para importacao de dados entre esses
ou execucao de

rotinas

complementares;

Eletronica pelo contribuinte,
avulsa, no formato e regras
ASSOCIAQAO BRASILEIRA DAS
CAPITAIS;

Emissao

de Nota Fiscal

cancelamento,
substituicao e nota
estabelecidas pelo padrao ABRASF —
SECRETARIAS

DE

FINANCAS
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Emissao de Nota Fiscal de Servico Eletrénica Avulsa
para as pessoas fisicas e ou juridicas estabelecidas em outras
localidades da diferentes do Municipio;
Encerramento mensal de
escrituracao Fiscal Eletronica
com
opcao
de
impressao,
contemplando o encerramento das obrigacoes para contribuintes e
substitutos/responsaveis;
Livro digital da escrituracao fiscal
com a opcao de download e exportacao de arquivos;
Emissao de
Declaracao de Retencao do ISS para empresas tomadoras de servicos
que realizam retencao na fonte;
Possuir rotina de lancamento do
ISSQN fixo anual e fixo mensal para os profissionais auténomos,
possui geracao de guias de recolhimento de estimativa para os
contribuintes dispensados da declaracao de documentos fiscais, em
casos que a legislacao municipal combinada com a legislacao
federal permitam, possibilitando

a

de

maneira individual ou em

lote para todos
os
contribuintes.
Rotinas
de Solicitacao,
Autorizacao e emissao de documentos para emissao de Notas Fiscais
com solucao WEB;
Permitir que o contribuinte realize todas as
suas rotinas de emissao de documentos fiscais,
cancelamento,
encerramento e emissao do documento de arrecadacao através da
rede mundial de computadores;
Permitir baixa manual de arquivos
obedecendo simultaneamente o
CTN
e
a
Legislacao
Municipal;
Rotina de envio de informacoes periodicas inerentes a
receita arrecadada para
contabilidade
por
meio de solucao
integrada;
Realizar as alteracoes
necessarias
para fins de
adaptacao as regras estabelecidas pelo CTN — Codigo Tributario
Nacional, legislacao do Simples Nacional e Lei Complementar n°
116/2003 e suas possiveis alteracoes;
Devera, para os casos
especificos, emitir documentos
fiscais
a
partir do Recibo
Provisorio de Servicos
(RPS);
Possuir recurso de recepcao de
RECIBO PROVISORIO DE SERVICOS — RPS,
através de webservices,
permitindo a integracao
do
sistema
com
integracao
de
empresas;
Emitir relatorios gerenciais especificos inerentes a
faturamento periodico;

Disponibilizar modulo
de
mensagem
eletronica (Central de
Notificacao)
onde
os
usuarios
administradores do Municipio
possam
enviar
mensagens a um
contribuinte, um grupo de contribuintes ou todos os contribuintes
simultaneamente, para fins
de
informacao
e/ou
adverténcia;
Possuir funcionalidade de
autenticacao
—
verificacao via web das notas fiscais eletronicas através de
codigo especifico e ainda por meio de ferramenta QR code (quick
response), a fim de evitar a emissao de documentos fiscais
fraudulentos.
Possuir funcionalidade envio de declaracao mensal
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de servicos prestados e tomados,
contendo protocolo, documento
impresso e opcao de retificacao;
Fornecimento de treinamento
para os funcionarios da Prefeitura;
Exportacao das notas fiscais
em formato "XML" para sistemas externos gerenciais, financeiros e
ou contabeis;
Emissao de declaracao de retencao de ISS na fonte,
contendo os dados
de
todas
as
retencoes
realizadas
na
competéncia;
Gerenciamento de usuarios,
funcionalidade
de
recuperacao de senhas;
Emissao de notas fiscais para pessoas
juridicas imunes e sem incidéncia de imposto sobre servicos como
instituicoes sem fins
lucrativos
por
exemplo;
Ferramenta
auxiliar que realize o calculo dos tributos e contribuicoes
federais de acordo com as aliquotas vigentes no momento da
emissao da nota fiscal de servicos eletronica;
Funcionalidade de
confirmacao do ISS retido conforme pagamentos realizados no setor
financeiro/contabilidade da prefeitura para fins de baixa do
crédito em aberto.

/\

ODELIO

? Na emissao das notas fiscais, possibilitar a

informacao das respectivas retencoes de impostos e contribuicoes,
dando destaque a retencao do ISS, na conformidade da legislacao
municipal;
Permitir emissao de
notas fiscais para a pessoa
juridica do exterior,
nos moldes definidos pela ABRASF e em
obediéncia a normas gerais de tributacao do ISS, Lei Complementar
116/2003 e suas alteracoes;
Controle das aliquotas do ISS de
acordo com os
subitens
da
lista
de servicos;
Adaptar a
metodologia de emissao
e
preenchimento
de
aliquota
na
conformidade da Legislacao Municipal e Legislacao do Simples
Nacional a fim
de
manter
—se sempre atualizados as Leis
Federais;
A0 contribuinte prestador de servicos do imposto sobre
servicos de qualquer natureza devera ser disponibilizado em seu
ambiente de acesso
os
relatorios
necessarios por periodo,
referente as notas emitidas e seu respectivo faturamento, livros
e declaracoes mensais;
Escrituracao
fiscal
periodica
e
especifica para as
instituicoes
financeiras
ora denominada
Declaracao Eletronica de Servicos de Instituicoes Financeiras —
DES—IE, com base no Plano de Contas Geral estabelecido pelo Banco
Central — COSIF na conformidade dos padroes ABRASF — ASSOCIACAO
BRASILEIRA DOS SECRETARIOS

DE

FINANCAS,

sendo

permitindo

sua

transmissao e recepcao de forma manual ou via arquivo digital a
partir da versao 3.1 ou posteriores,
assim como a geracao dos
respectivos documentos de
arrecadacao
do ISS;
Gerenciar as
deducoes da base
de
calculo do ISS nas notas fiscais na
conformidade da Legislacao
Municipal,
inclusive referente a
deducao de materiais

pelas construtoras a fim de inibir a evasao

fiscal;
Permitir acesso publico

a

nota

fiscal

pela

internet
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desde que digitado os dados da nota e prestador de servicos, sem
a necessidade de cadastros de senha do interessado; Permitir
incluir o historico das notas fiscais, tanto em texto quanto em
discriminacao de itens.

12.00 MES

V

)
I
I
l

|

5.2 - Os valores de referéncia estimados foram obtidos com base nos valores médios obtidos através das
pesquisas de preoos realizadas junto ao setor competente e anexadas aos autos.
6. FORMA DE PAGAMENTO
Mediante apresentaoao de nota ﬁscal dc services, devidamente liquidada pelo setor competente.
7. QUALIFICACAO PROFISSIONAL
a. Atestado dc desempenho fornecido por pessoa juridica de direito publico ou privado, comprovando aptidao da
A licitante para desempenho de ativiclade compativel com as caracteristicas e objeto desta licitaeao, devidamente
averbado junto ao Conselho de Regional de Administragao - CRA;
b. Comprovacao de possuir em seu quadro técnico permanente, na data da licitaoao, proﬁssional de nivel superior em
Analise e Desenvolvimento de Sistemas e/ou Tecnologia da Informaeao, devidamente registrado junto ao Conselho
de Regional de Administraeao - CRA;
b. 1) Entende-se. para ﬁns deste edital, como penencente ao quadro permanente: o EMPREGADO, comprovando-se
o vinculo empregaticio mediante copia autenticada da Carteira Proﬁssional e/ou Ficha de Registro de Empregado, o
SOCIO, comprovando-se a participaeao societaria através de cépia autenticada do Estatuto ou Contrato Social e
aditivos, e se CONTRATADO, apresentar contrato de prestacao de services, vigente data de abertura deste certame,
com ﬁrmas das partes em cartorio competente.
8. DAS OBRIGACOES DA ADJUDICATARIA
Sao obrigaeoes da adjudioataria, além daquelas dispostas na especiﬁcacao do objetoz
a. Reparar, corrigir, remover, reconstiiuir ou substituir as suas expensas, no total ou em parte, 0 objeto do
A Contrato em que se veriﬁcarem vicios, defeitos ou incorreooes resultantes da execucao ou de materiais empregados
pela CONTRATADA.
b. Manter durante a execucao do Contrato, todas as condieﬁes de habilitaeao e qualiﬁcaeao.
c. Exccutar ﬁelmente o objeto dentro do melhor padrao de qualidade, de forma que os servioos a serem
executados mantenham todas as especiﬁcacoes técnicas e qualidades exigidas pela Contratante, cumprindo todas as
especiﬁcacoes estabelecidas na proposta de preoos e documentos apresentados ao CONTRATANTE, bem como
neste Projcto Basico.
d. Refazer, sem custo para 0 CONTRATANTE, todo e qualquer prooedimento, se veriﬁcada incorrecao e
constatado que o eno é da responsabilidade da CONTRATADA.
e. Utilizar de fomia privativa e conﬁdencial, os documentos fornecidos pelo CONTRATANTE para a
execucao do Contrato.
JOSE WELLIN
ON GOMES ARAUJO
ORDENADOR DE DESPESAS
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ANEXO II

MODELO DE PROPO STA
(PAPEL TIMBRADO D A PROPONENTE)
\

A
SEC. DE FIN ANCAS , ADMIN. E PLANEJAMENTO
PREGOE[RO(A) E EQUIPE DE A POIO
REF.:PREGA0 ELETRONI CO 2106.01/21-PE

A

" e lioenciamento
" "50 de servieos com locaoao
Objeto: Registro de prego para futura e eventual contrata9 ﬁo da pre>tag,
' ' ' de Barreira/CE .
' do mumcrplo
* 'd a des das secretana
atender as I1€CCbS1
de soﬁwares de gestélo pﬁblica, destinados
~
Prezados Senhores,
' 'da para a execuqﬁo do objeto constantes do Edital,
' nossa docum entaeﬁo exrgl
Apresentamos a Vossas Senhorras
' asslna
' lados:
' os abarxo
especiﬁcamente com relaoﬁo aos servro
[Item

7
r'19 50 (constando
to da a especiﬁcaq-50 do Anexo I)
lDesc
-

L

‘Valor Tota]

lUnid.

lQuant.

‘Mama

lValor Unit|

lR$

ALOR TOTAL
Valor Global da Proposta por extenso: R$

(

).

1 l

' ' submissﬁo aos p receitos legais em vigor, especialmente aos da Lei 8 . 666/93 .
Por e sta
> proposta, declaramos rntenra
desta licitaoﬁo, obedecendo is estipulago"es do correspondente Edital e is suas
Propomos executarmos o ob'eto
_]
especiﬁcaooes, e asseverando que:
a) 0 praz0 de validade desta proposta e' de 1 60 dias

b) as condieoes de pagamento sa"0: Mensal
'
e indiretos relac ionados com salérios,
c) todos os componentes de despesas de qualquer natureza, custos dlretos
as decorrentes de
encargos trabalhistas, previdenciérios e sociais, e todos os demais impostos, taxas e outras despes
' “ ' leg al ou das condigzoes de gestﬁo do contrato a ser assinado, encontram-se inclusos nos pregos ofertados;
exngencra
'
' ' do é de acordo com contrato.
" do Ob_]6TO
l1c1ta
d) o prazo de entrega/exeougao
Local e data
Assm
' atura e carimbo
(Representante Legal)
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Anexo III - modelo "a"
DECLARACAO

Declaramos que cumprimos plenamente com todos os requisitos de habilitaoao do edital do Pregao n°
2106.0 1/21-PE.

Anexo HI - modelo
_ "b"
DECLARACAO
Declaramos sob as penas da Lei que até a presente data inexistem fatos impeditivos para habilitag-ao no Pregao
n°2 106.01/21-PE, ciente da obrigatoriedade de deelarar as ocoiréncias posteriores.

Anexo HI - modelo "c"
DECLARACAO

Declaramos, em atendimento ao eclital do Pregao n.° 2106.01/21-PE, que nao possulmos em nosso quadro de

pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em
qualquer trabalho, salvo na c-ondigao de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso XXXIII do an. 7° da Constltuiqao
Federal de 1988 (Lei n.° 9.854, de 1999).

ANEXO III-model0"d"

DECLARACAO DE ME/EPP
Declaro, sob as penas da Lei, para habilitaoao no(a) PREGAO n° 2106.01/21-PE, que a empresa
, inscrita no CNPJ n.°
, cumpre os requisites estabelecidas no Art. 3° da
Lei Complementar n.° 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei n.° 11.488, de 15 de junho de 2007, em seu Art. 34, e

que essa empresa esta apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

Local e data
Assinatura e carimbo
(Representante Legal)

L
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ANEXO IV
PREGAO PARA REGISTRO DE PRECOS N° 2106.01/21-PE
MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

Aos
, 0 Municipio de
, com sede na
, nos termos da Lei n°
10.520, de 17 de julho de 2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002, e das demais normas legais aplicaveis,
em face da classiﬁcaoao da proposta apresentada no Pregiio para Registro de Pregzos n° 2106.01/21-PE,
RESOLVE registrar os preoos para (objeto licitado), tendo sido os referidos preg-os oferecidos pela empresa cuja
proposta foi classiﬁcada em primeiro lugar no ceitame supracitado.
.»-\

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

Registro de preoo para futura e eventual contrataoao da prestaoao de servieos com locaoao e licenciamento de
softwares de gestao publioa, destinados atender as necessidades das secretaria do municipio de Barreira./CE .
CLAUSULA SEGUNDA - DA VALIDADE DOS PRECOS
A presente Ata de Registro de PIE-QDS tera validade por 12 (doze) meses contados a partir da sua assinatura.
Paragrafo primeiroz Durante 0 prazo de validade desta Ata de Registro de Preoos, a CONTRATANTE nao estara
obrigada a adquirir os produtos citados na Clausula Primeira exclusivamente pelo Sistema Registro de Pregos,
podendo fazé-lo por meio de outra licitaoao, quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenizaoao de
qualquer espécie ao FORNECEDOR, sendo, entretanto, assegurada ao beneﬁciario do registro, a preferéncia de
fomecimento em igualdade de condieoes.
Parégrafo segundo: A partir da assinatura da Ata de Registro de Prec;-os 0 fomecedor assume 0 compromisso de
atender, durante 0 prazo de sua vigéncia, os pedidos realizados, e se obriga a cumprir, na integra, todas as eondiooes
estabelecidas, ﬁcando sujeito, inclusive, as penalidades legalmente cabiveis pelo descumprimento de quaisquer de
suas clausulas.
CLAUSULA TERCEIRA - DA UTILIZACAO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

Podera utilizar-se desta Ata de Registro de Preg-os qualquer orgao ou entidade da Adrninistraoao Pﬁblica Municipal
que nao tenha participado do oertame licitatorio, mediante prévia consulta ao contratante, desde que devidamente
comprovada a vantagem.
Paragrafo primeiroz Os Grgaos e entidades que nao participarem do Registro de Preoos, quando desej arem fazer uso
da presente Ata de Registro de Preoos, deverao manifestar seu interesse junto ao Contratante, para que este indique os
possiveis fornecedores e respectivos preoos a serem praticados, obedecida a ordem de classiﬁcaoao.
Parégrafo segundo: Cabera ao fornecedor beneﬁciario da Ata de Registro de Preeos, observadas as condiooes nela
estabelecidas, optar pela aceitaeao ou nao do fomecimento, independents dos quantitativos registrados em Ata, desde
que este fornecimento nao prejudique as obrigaooes assumidas com 0 Contratante.
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Paragrafo terceiro: As aquisiofies adicionais por outros orgaos ou entidades nao poderao exc-eder, por orgao ou
entidade, a 50% (cinquenta por cento) dos quantitativos registrados na presente Ata dc Registro de Precos.
CLAUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

O recebimento, o local e o prazo de entrega dos bens deverao ocorrer de acordo com as especiﬁcacoes contida na
ordem de oompra, nao podendo ultrapassar 0 prazo de 15 (quinze) dias da expedioao da mesma.
Paragrafo Unico: A empresa que nao cumprir o prazo estipulado sofrera as sancoes previstas no item 27 do Edital
em conformidade com a Lei 8.666/93 e suas alteracoes.

CLAUSULA QUINTA - no PAGAMENTO
O pagamento sera efetuado mediante a entrega dos produtos acompanhados da fatura (nota ﬁscal), discriminada de
acordo com a nota de empenho, apos a conferéncia da quantidade e qualidade dos materiais por gestor a ser
designado pela contratante. Observado o recebimento deﬁnitivo da Nota Fiscal emitida pela empresa com
discriminaoao dos bens, juntamente com 0 Termo de Recebimento, sera esta atestada e encaminhada a administracao
da entidade contratante para ﬁns liquidacao.
Paragrafo Primeiro: O pagamento sera creditado em favor do FORNECEDOR, por meio de ordem bancaria ou
cheque nominativo, o qual ocorrera até 30 (trinta) dias corridos do recebimento definitivo dos materiais, apos a
aceitag-50 e atesto nas Notas Fiscais/Faturas.
Paragrafo Segundo: Sera procedida consulta "em sitios 0ﬁciais" antes do pagamento a ser efemado ao
FORNECEDOR, para veriﬁcacao da situacao do mesmo, relativamente as condigoes exigidas na contrataoao, cujos
resultados serao impressos e juntados aos autos do processo proprio.
Paragrafo Terceiroz Caso haja aplicaoao de multa, o valor sera descontado de qualquer fatura ou crédito existente
na contratante em favor do FORNECEDOR. Caso a multa seja superior ao crédito eventualmente existente, a
diferenca sera cobrada Administrativamente ou judicialmente, se necessario.
Parégrafo Quarto: Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido de
alguma forma para tanto, ﬁca convencionada a taxa de atualizaoao financeira devida pela contratante, entre a data
acima referida e a correspondente ao efetivo adimplemento do fornecimento, mediante a aplicacao da seguinte
formula:
EM=I x N x VP
Onde:
EM= Encargos Moratorios
N = numero de dias entre a data prevista para 0 pagamento e a do efetivo pagamento.
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;
TX = percentual da Taxa anual = 6%
I = lndice de compensacao financeira, assim apurado:

I = (TX/100) _ I=(6/100) _ I=0,00016438
365
365
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A compensaeao ﬁnanceira prevista nesta condicao sera cobrada em Nota Fiscal/Fatura, apos a ocorrénoia.
CLAUSULA SEXTA - DAS CONDICDES DE FORNECIMENTO
A entrega dos produtos so estaré caracterizada mediante solicitacao do pedido do bem.
O fomecedor ﬁcara obrigado a atender todos os pedidos efetuados durante a vigéncia desta Ata, mesmo que a entrega
deles decorrente estiver prevista para data posterior a do seu vencimento.
CLAUSULA SETIIVIA - DAS PENALIDADES

/-A.

Pela inexecuoao total ou parcial do objeto do Pregao para Registro de Preeos n° 2106.01/21-PE, a Administraoao da
entidade contratante podera, garantida a prévia defesa, aplicar as fornec-edoras as seguintes sanooesz
I - Adverténcia, que sera aplicada por meio de notiﬁcacao via oficio, mediante contra-recibo do representante legal da
contratada estabelecendo 0 prazo de 05 (cinco) dias uteis para que a empresa licitante apresente justiﬁcativas para o
atraso, que so serao aceitas mediante crivo da Administraoao;
H - multa de 0,1% (zero virgula um por cento) por dia de atraso pelo descumprimento das obrigaooes estabelecidas,
até 0 maximo de 10% (dez por cento) sobre o valor dos produtos nao entregues, recolhida no prazo maximo de 15
(quinze) dias corridos, uma vez comunicada oﬁcialmente;
HI - multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do material nao entregues, no caso de inexecucao total ou parcial do
objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicacao oficial, sem embargo. de
indenizaoao dos prejuizos porventura causados ao contratante pela nao execucao parcial ou total do contrato.
Paragrafo Primeiro - Ficara impedida de licitar e de contratar com a Administracao Publica, pelo prazo de até 05
(cinco) anos, garantido o direito prévio da citaoao e de ampla defesa, enquanto perdurar os motivos determinantes da
punicao ou até que seja promovida a reabilitacao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante
que convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, nao celebrar o contrato, deixar dc entregar a
documentaoao exigida para o certame ou apresentar documentaoao falsa, ensejar o retardamento da exeouoao do seu
objeto, nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execucao do objeto pactuado, comportar-se de modo inidoneo
ou cometer fraude ﬁscal.
Paragrafo Segundo - As saneoes previstas no inciso I e no paragrafo primeiro desta clausula poderao ser aplicadas
J'untamente com as dos incisos “II” e “IH”, facultada a defesa révia do interessado, no res ectivo rocesso, no razo
de 05 (cinco) dias ﬁteis.
Paragrafo Terceiro - Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, respondera
a empresa fornecedora pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos devidos pela Administraoao ou,
quando for 0 caso, cobrada judicialmente.
Paragrafo Quarto - As penalidades serao obrigatoriamente registradas junto ao cadastro de fornecedores da entidade
contratanteno, e no caso de suspensao de licitar, o licitante devera ser descredenciado por igual periodo, sem prejuizo
das multas previstas no Edital e das demais cominaooes legais.
CLAUSULA OITAVA - DO REAJUSTAMENTO DE PRECOS
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A Ata de Registro de Precos podera sofrer alteracoes obedecidas as disposicoes contidas no art. 65, da Lei n°
8.666/1993.
Paragrafo Primeiro: O preco registrado podera ser revisto em face da eventual reducao daqueles praticados no
mercado, ou em razao de fato que eleve o custo dos bens registrados.
Paragrafo Segundo: Quando o preco inicialmente registrado, por motivo superveniente, tomar-se superior ao preco
praticado no mercado, o Contratante convocara 0 fornecedor, visando a negociacao para reducao de precos e sua
adequaoao ao praticado pelo mercado.
Parégrafo Terceiro: Frustrada a negociacao, o fomecedor sera liberado do compromisso assumido.
A

Paragrafo Quarto: Na hipotese do paragrafo anterior, o Contratante convocara os demais fomecedores, visando
igual oportunidade de negociacao.
Paragrafo Quinto: Quando o preoo de mercado tornar-se superior aos precos registrados e o fornecedor, mediante
requerimento devidamente comprovado, nao puder cumprir o compromisso, o Contratante podera:
I - Liberar 0 fomecedor do compromisso assumido, sem aplicacao de penalidade, confinnando a veracidade dos
motivos e comprovantes apresentados, e se a comunicag:-ao ocorreu antes do pedido do fomecimento;
H - Convocar os demais fornecedores, visando igual oportunidade de negociaeiio.
Parégrafo Sexto: N50 havendo éxito nas negociacoes, o Contratante procedera a revogacao da Ata de Registro de
Precos, adotando as medidas cabiveis para obtencao da contratacao mais vantajosa.
CLAUSULA NONA - DAS CONDICUES DE RECEBIIVIENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE
PRECOS
O recebimento do objeto constante da presente ata esta condicionado a obsewancia de suas especiﬁcacoes técnicas,
I amostras, e quando couber embalagens e instrucoes, cabendo a veriﬁcaoao ao representante designaclo pela
contratante.
Paragrafo Primeiro: Os produtos deverao ser novos, assim considerados de primeiro uso, e deverao ser entregues no
endereco constante na ordem de compra, acompanhados das respectivas notas fiscais;
Paragrafo Segundo: Serao recebidos da seguinte forma:
I - Provisoriamente, no ato de entrega, para efeito de posterior veriﬁcacao da confonnidade do material com as
especiﬁcacoes constantes da proposta da empresa, marca, modelo e especiﬁcacoes técnicas.
II - Deﬁnitivamente, apos a veriﬁcaeao da qualidade, da quantidade dos produtos e sua conseqiiente aceitacao,
mediante a emissao do Termo de Rec-ebimento Deﬁnitivo assinado pelas partes em até 5 (cinco) dias i'1teis apés o
recebimento provisorio.
CLAUSULA DECIMA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS
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O Fomecedor tera o seu Registro do Precos cancelado na Ata, por intennédio de processo administrative especiﬁco,
assegurado o contraditorio e ampla defesa:
I A pedido, quando:
- comprovar a impossibilidade de cumprir as exigéncias da Ata, por ocorréncia de casos fortuitos ou de forca maior;
- o seu preco registrado se tornar, comprovadamente, inexeqtiivel em funcao da elevacao dos precos de mercado dos

insumos que compoem o custo do material.
0 Por iniciativa do Ministério da Justica, quando:
- nao aceitar reduzir o preco registrado, na hipotese deste se tomar superior aqueles praticados no mercado;
- perder qualquer condicao de habilitacao ou qualiﬁcacao técnica exigida no processo licitatorio;
- por razoes de interesse piiblico, devidamente, motivadas e justiﬁcadas;
- nao cumprir as obrigacoes decorrentes da Ata de Registro de Precos;
- nao comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Precos;
- caracterizada qualquer hipotese de inexecucao total ou parcial das condicoes estabelecidas na Ata de Registro de
Pregzos ou nos pedidos dela decorrentes.

/'\

0 Automaticamente:
- por decurso de prazo de vigéncia da Ata;
- quando nao restarem fornecedores registrados;
Em Cl ual uer das hi oteses acima, concluido o rocesso, a contratante fara 0 devido a ostilamento na Ata de Re istro
de Precos e informara aos fornecedores remanescentes, caso haja nova ordem dc registro.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA AUTORIZACAO PARA AQUISICAO E EMIssAo DAS ORDENS
DE COMPRA
As aquisicoes do objeto da presente Ata de Registro de Precos serao autorizadas, caso a caso, pela contratante.
/'

Parégrafo Unico: A emissao das ordens de fornecimento, sua retiﬁcacao ou cancelamento, total ou parcial, sera
igualmente autorizada pelo orgao requisitante.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DOS ACRESCIMOS E SUPRESSOES
O licitante registrado na Ata de Registro de Precos estara obrigado a fornecer, quando solicitados, quantitativos
superiores aqueles registrados, em funcao do direito de acréscimo de até 25% (vinte e cinco por cento) de acordo
com 0 § 1° do art. 65, da Lei n° 8.666/93.
Paragrafo Primeiro: Na hipotese prevista no item anterior, a contratacao se dara pela ordem de registro e na razao
dos respectivos limites de fomecimento registrados na Ata.
Paragrafo Segundo: A supressao dos materiais registradas nesta Ata podera ser total ou parcial, a critério da
Administracao, considerando-se o disposto no paragrafo 4° do aitigo 15 da Lei n° 8.666/93.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DOS PRECOS E ITENS DE FORNECIMENTO
RUA LUCIO TORRES, 622- CENTRO - BARREIRA - CE
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Os precos ofeitados pela empresa classiticada em primeiro lugar, signataria da presente Ata de Registro de Precos,
constam do Encarte, que se constitui em anexo a presente Ata de Registro de Precos.
Paragrafo Unico: Os precos, expressos em Real (R$), serao ﬁxos e irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses,
contado a partir da assinatura da presente Ata de Registro de Precos.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAS OBRIGACOES Do FORNECEDOR
A empresa fornecedora compromete-se a cumprir as obrigacoes constantes no edital e contrato, sem prejuizo das
decorrentes das normas, dos anexos e da natureza da atividade.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
/*\

S50 obrigaooes do CONTRATANTE, além das constantes no edital e do Contrato:
Paragrafo Primeiro: Efetuar o(s) pagamento(s) da(s) Nota(s) Fiscal(ais)/Fatura(s) da contratada, apos a efetiva
entrega dos materiais e emissao do Termo de Recebimento Defmitivo;
Paragrafo Segundo: Acompanhar e ﬁscalizar a execucao do Contrato por intermédio do ﬁscal especialmente
designado, de acordo com a Lei 8.666/93 e posteriores alteraooes.
CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS DISPOSICOES FINAIS
Integram esta Ata o Edital do Pregao para Registro de Preoos n° 2106.01/21-PE e a proposta da empresa classiﬁcada
em 1° lugar.
Paragrafo Primeiro: Os casos omissos serao resolvidos pelo Pregoeiro, com observancia das disposicoes constantes
das Leis n°s 8.666/93 e 10.520/2002 e demais nonnas aplicaveis.
Paragrafo Segundo: A publicacao resumida desta Ata de Registro de Prec-0 na imprensa oﬁcial, condicao

indispensavel para sua eﬁcacia, sera providenciada pelo Contratante.
/H Parégrafo Terceiro: As questoes deoorrentes da utilizacao da presente Ata, que nﬁo possam ser dirimidas
administrativamente, serao processadas e julgadas no foro da cidade de BARREIRA, corn exclusao de qualquer
outro.
E, p or estarem assim, justas e contratadas, ﬁrmam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e forma, n
presenc a das testemu nhas que também 0 subscrevem.

BARREIRA-CE,

de

C.N.P.J. n°
CONTRATANTE

de

C.N.P.J. n°

CONTRAT ADA(O)
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ANEXO V - MINUTA DE CONTRATO

O Municipio de BARREIRA, através da SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO, neste ato denominado
CONTRATANTE, com sede na RUA LUCIO TORRES, 622, inscrito no CNPJ (MF) sob 0 n.° 12.459.632/0001-05, representado

pelo(a)

Sr(a).

,

e

dc

outro

lado

, inscrita no CNPJ (MF) sob 0 n.°

a

empresa

, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, ncste ato reprcsentada por
, portador da Cédula de Identidade n.°
e CPF (MF) n.°
,
celebram o presente contrato, do qual serao partes integrantes o edital do Pregao n.° _/__ e a proposta apresentada pela
CONTRATADA, sujeitando-se o CONTRATANTE e a CONTRATADA as normas disciplinares das Leis n°s.8.666/1993 e
10.520/2002 e alteracoes posteriores, mediante as clausulas e condicoes que se seguem:

estabelecida

CLAUSULA PRIMEIRA - D0 OBJETO
1. O presente contrato tem como objeto a Registro de preco para futura e eventual contratacao da prestacao de servicos com
locacao e licenciamento de softwares de gestao pfiblica, destinados atender as necessidades das secretaria do municipio de
Barreira/CE .
CLAUSULA SEGUNDA - DOS PRECOS E DO VALOR DO CONTRATO
1.
Os precos dos servicos sac aqueles constantes da Planilha apresentada pela CONTRATADA, sendo que o valor total do
contrato é de R$
(
).
2. O valor do presente Contrato nao sera objeto de reajuste, antes de , hipotese na qual podera ser utilizado o indice IGP-M da

,%

Fundacao Getulio Vargas.

CLAUSULA TERCEIRA - Dos PRAZOS
1.
A CONTRATADA ﬁcara obrigada cumprir os prazos apresentados em sua proposta e aceitos pela administracao para
execucao dos servicos, contado do rec-ebimento da autorizacao de servico expedida pelo(a) SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E
PLANEJAMENTO.
2.
Eventuais retrabalhos deverao ser iniciados em até 48 horas a contar da notiﬁcacao da FISCALIZACAO do
CONTRATANTE, sem prejuizo de outros services autorizados para execucao
CLAUSULA QUARTA - D0 AMPARO LEGAL
1. A lavratura do presente contrato decorre da realizacao do Pregao n° __/____, realizado com fundamento na Lei n° 10.520, de
17 de julho de 2002 e na Lei n° 8.666./'93.
CLAUSULA QUINTA - DA EXECUCAO DO CONTRATO
,__

1. A execucao deste contrato, bem como os casos nele omissos, regular-se-50 pelas clausulas contratuais e pelos preceitos de
direito publico, aplicando-se-lhes, supletivamente, os principios da Teoria Geral dos Contratos e as disposicoes de direito privado,
na forma do artigo 54 da Lei n.° 8.666/93 combinado com o inciso XII, do artigo 55, do mesmo diploma legal.

2

O contratado, na execucao do contrato, sem prejuizos das responsabilidades contratuais e legais, podera subcontratar partes

do objeto dessa avenca contratual, ate’ 0 limite admitido, em cada caso, pela Administraoao.

CLAUSULA SEXTA - DA VIGENCIA E DA EFICACIA

1. A vigéncia deste contrato tera inicio em __/__/__ extinguindo-se , tendo inicio e vencimento em dia de expediente,
devendo-se excluir o primeiro e incluir o ultimo, podendo ser prorrogado COl‘lf0ﬁ'116 a Lei Federal 8.666/93.

CLAUSULA SETIMA - Dos ENCARGOS D0 CONTRATANTE
1.

Cabera ao CONTRATANTE:
1.1 permitir acesso do licitante ou do téonico da CONTRATADA as instalacoes do CONTRANTANTE para
execucao dos servicos constantes do objeto;
1.2 prestar as informag-oes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelo licitante ou pelos técnicos da
CONTRATADA;
1.3 - rejeitar qualquer servico executado equivocadamente ou em desacordo com as especiﬁcacoes constantes do Anexo I

do edital do Pregao n.° __/____;
1.4 -

/

solicitar que seja refeito o servico que nao atenda as especiﬁcag-6es constantes do Anexo I do edital do Pregao n.°

;

1.5 disponibilizar a CONTRATADA espaco ﬁsico em suas dependéncias para a execucao de trabalhos simples,
quando necessario; e
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CLAUSULA OITAVA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA
1. Cabera a CONTRATADA:

l.l - responder, em relacao aos seus técnicos, per todas as despesas dec-errentes da execui;-ao dos sen/ices, tais como:
a) salaries;
b) seguros de acidente;
c) taxas, impestos e centribuicees;
d) indenizacees;

1.2 -

e) vales-refeicao;
1‘) vales-transperte; e
g) outras que porventura venham a ser criadas e exigidas pelo Governo;
manter es seus téeniees sujeites as nermas disciplinares do CONTRATANTE quando em trabalho no orgao,

porém sem qualquer vinculo empregatlcio com 0 ergae;
1.3 - manter es seus téeniees identiﬁcados por craeha, quando em trabalho no orgao, devendo substituir imediatamente
qualquer um deles que seja considerado ineonveniente a boa ordem e as normas disciplinares do CONTRATANTE;
1.4 - usar a melhor téc-nica possivel para a exeeucao des services objeto deste c-entrato;

T

1.5 1.6 necessarios;
1.7 -

1.8 -

submeter a ﬁscalizaeao do CONTRATANTE ;
cemunicar a CONTRATANTE qualquer anormalidacle de carater urgente e prestar os eselarecimentos julgades
obter todas e quaisquer infomiaeees junto a CONTRATANTE nec-essarias a boa censecucao dos trabalhos;

manter-se em cempatibilidade com as obrigacees a serem assumidas e com todas as condicoes de habilitacao e

qualiﬁcacao exigidas neste eontrato durante toda a execucae do centrato.
CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

1. A CONTRATADA cabera, ainda:
1.1 -

assumir a responsabilidade por todos es encargos previdenciarios e obrigacees sociais previstos na legislacao

social e trabalhista em vigor, obrigando-se a saida-les na épeca prepria, vez que es seus empregades nae manterao nenhum
vinculo empregaticio com o CONTRATANTE;
1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as prevideneias e obrigacees estabelecidas na legislacao especiﬁca
de acidentes do trabalho, quando, em ocerrencia da espéoie, forem vitimas es seus empregados no decorrer do descmpenho dos
services ou em cenexae com eles, ainda que ac-entecido em dependéncia do CONTRATANTE;
1.3 assumir todos es encargos de possivel demanda trabalhista, civel ou penal, relacionadas a este contrato,
eriginariamente ou vinculados per prevencao, conexao ou centinéncia; e
1.4 - assumir, ainda, a respensabilidade pelos encargos fiscais e cemerciais resultantes da execucae deste eontrato.
2.
A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos eneargos estabelecides no item anterior, nae transfere a
respensabilidade per seu pagamento a Administraq-ao do CONTRATANTE, nem podera onerar 0 objeto deste contrato, razao pela
qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo dc solidariedade, ativa ou passiva, com 0 CONTRATANTE.

"E CLAUSULA DECIMA - DAS OBRIGACOES GERAIS
1.

Devera a CONTRATADA observar, também, 0 seguinte:

1.1 -

E expressamente proibida a centratacao de servidor pertencente ao Quadro de Pesseal do CONTRATANTE

durante a prestacao dos services, objeto deste centrato;
1.2 é expressamente proibida, tambem, a veiculacae de publicidade acerca deste contrato, salve se heuver prévia
auterizacae da Administracao do CONTRATANTE;
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO
1.
A execucao dos services objeto deste eontrato sera ac-ompanhada e ﬁscalizada per um servidor da CONTRATANTE,
designado para esse ﬁm.
2. O servidor do CONTRATANTE anetara em registre preprio todas as ocerréncias relaeionadas com a execucae dos services,
determinando 0 que for necessario a regularizaeae das faltas ou defeites ebservados.
3. As decisees e providéncias que ultrapassarem a cempeténcia do representante deverae ser selicitadas a autoridade eompetentc

do(a) SEC. DE FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO, em tempo habil, para a adecae das medidas convenientes.
4.
A CONTRATADA devera manter preposto para representa-la durante a execucao deste contrato, desde que aceito pela
Administracae do CONTRATANTE.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA ATESTACAO
1.
A atestacao da exec-ucae dos services cabera a servidor do CONTRATANTE designado para ﬁm representando o
CONTRATANTE.
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DA DESPESA

1. A despesa com a execucae dos services de que trata o objeto deste Pregae, esta a cargo da detacao orcamentaria orgao 03-Sec.
de Financas, Admin. e Planejamento unidade(s) 01-Secretaria de Financas, Administracao e ou 3.3.90.36.00 Outros Services de
Tereeires-Pessoa Fisica.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DO PAGAMENTO
1.

Exec-utades e aceites es services, a CONTRATADA apresentara a Nota Fiscal/Fatura no Setor Financeiro da (0) SEC. DE

FINANCAS, ADMIN. E PLANEJAMENTO, situado na RUA LUCIO TORRES, 622, para ﬁns de liquidacao e pagamento,
mediante ordem bancaria creditada em conta eerrente ou cheque nominal ao fornecedor, até o 30° (trigésimo) dia util contado da

entrega dos documentos.
2. O CONTRATANTE reserva-se 0 direito de rec-usar o pagamento se, no ate da atestacao, es services executados nae estiverem
de acordo com a especiﬁeacao apresentada e aceita.
3. O CONTRATANTE podera deduzir do montante a pagar es valores correspondentes a multas ou indenizacees devidas pela
CONTRATADA, nos termes deste eentrato.
4.
Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA enquanto pendente de liquidacao qualquer obrigacao ﬁnanceira e
previdenciaria, sem que isso gere direito a alteracae de prec-es, compensacao ﬁnanceira ou aplicacao de penalidade ao
CONTRATANTE.
5.
O prazo de pagamento da execucao dos services sera contado a partir da data ﬁnal do pcriedo de adimplemento dc cada
parcela.

,\

5.1 -

Nos cases de eventuais atrases de pagamento, desde que a CONTRATADA nae tenha cencerrido de alguma

forma para tanto, ﬁea eenvencionado que a taxa de cempensacae ﬁnanceira devida pelo CONTRATANTE, entre a data acima
referida e a correspondente ao efetivo adimplemente da parcela, sera calculada mediante a aplieacae da seguinte formula:
EM = I x N x VP
onde:
EM = Enearges meratories;
N = Nfnnere de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela pertinente a ser paga;

I

=

Indice de compensacao financeira, assim apurado:

l= TX => I= (6/100) ==> I= 0,00016438
365
365
TX - Percentual da taxa anual = 6%

5.2 - A compensacao ﬁnanceira prevista nesta condicao sera incluida na fatura do mes seguinte ao da ocorréncla.
5.3 - O pagamento mensal dos services somente podera ser efemado apes a apresentacae da nota ﬁscal/fatura atestada
por servidor designado, confomie disposto no art. 67 da Lei n.° 8.666/93. A nota ﬁscal/fatura devera estar ac-empanhada com a
comprovacao dc regularidade da licitante vencedora junto a Seguridade Social - CND, ao Fundo de Garantia por Tempo de
Service - CRF ao Tribunal Superior do Trabalho - CNDT e Relatives aos Tributes Federals e a Divida da Uniae - Certidao
/-_

Cenjunta da Uniae.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA ALTERACAO DO CONTRATO
1.
O presente c-ontrato podera ser alterade, nos cases previstos no artigo 65 da Lei n.° 8.666/93, desde que haja interesse da
Administracae do CONTRATANTE, com a apresentacao das devidas justiﬁcativas.
CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO AUMENTO OU SUPRESSAO

1.

No interesse da Administracae do CONTRATANTE, o valor inicial anializado deste eontrate podera ser aumentado ou

suprimido ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, paragrafos 1° e 2°, da Lei n.° 8.666/93.

1.1 -

A CONTRATADA ﬁca ebrigada a ac-eitar, nas mesmas eondicees centrataclas, es acréscimos ou supressoes que se

ﬁzerem necessaries; e

1.2 -

nenhum acréscime ou supressao podera exceder o limite estabelecido nesta clausula, exceto as supressoes

resultantes de acordo entre as panes.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DAS PENALIDADES
1.
O atraso injustiﬁcado na execucao dos services ou 0 descumprimento das obrigacoes estabelecidas no contrato sujeitara a
CONTRATADA a multa de 0,5% (zero virgula cinco por eento) per dia e por ecerréncia, até o maximo de 10% (dez per cento)
sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo maxime de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicada oﬁcialmente.
2. Pela inexecucao total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracao do CONTRATANTE podera, garantida a prévia
defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sancoes:

2.1 - adverténcia;
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2.2 - multa de 10% (dez per cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexec-ucao total do objeto centratade,
recolhida no prazo dc 15 (quinze) dias corridos, contado da comunicacao oﬁcial;
2.3 suspensae temporaria de participar em licitacao e impedimente de contratar com a Administracae do
CONTRATANTE, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
2.4 declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Piiblica enquanto perdurarem es
motivos determinantes da punicao ou até que seja promovida a reabilitacao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade,

que sera concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administracao do CONTRATANTE pelos prejuizos resultantes e
apos decerrido o prazo da sancao aplicada com base no subitem anterior.

3. Peles motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estara sujeita as penalidades tratadas nos itens 1 e 2 desta
clausulaz
3.1 - pelo atraso na execucao dos services, em relacao ao prazo proposto e aceito;
3.2 pela recusa em substituir qualquer material defeituoso empregade na execucao dos services, que vier a ser
rejeitado, earacterizada se a substituicao nae ocorrer no prazo de 5 (cinco) dias Liteis, contado da data da rejeicao; e
3.3 - por recusar refazer qualquer service que vier a ser rejeitado earacterizada se a medida nae se efetivar no prazo de
5 (cinco) dias uteis, centades da data de rejeicae.
4.
Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ﬁcara sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscricao no Cadastro dc

/—\

Fomecedores do CONTRATANTE e, no que couber, as demais penalidades referidas no Capitulo IV da Lei n.° 8.666/93.
5.

Comprovado impedimente ou rec-enhecida forca maior, devidamente justiﬁcado e aceito pela Administracao do

CONTRATANTE, em relacao a um dos eventos arrolados no Item 3 desta clausula, a CONTRATADA ﬁcara isenta das
penalidades mencionadas.
6. As sancoes dc adverténcia, suspensao temporaria de participar em licitacao e impedimente de contratar com a Administracao
do CONTRATANTE, e declaracao de inidoneidade para licitar on contratar com a Administracae Ptiblic-a poderao ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, deseontando-a dos pagamentos a serem efetuades.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA RESCISAO
1.

A inexecucao total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisao, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n.° 8.666/93.
1.1 Os casos de reseisao centratual deverao ser fermalmente metivades nos autos do processo, assegurado 0

eontraditorio e a ampla defesa.
2.

A rescisao deste eontrate podera ser:
2.1 - determinada por ate unilateral e eserito da Administracae do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos
I a XII e XVII do artige 78 da Lei n.° 8.666/93, netiﬁcando-se a CONTRATADA com a antecedéncia minima de 30 (trinta) dias

corridos;
3.

2.2 - amigavel, per aeerdo entre as panes, desde que haja cenveniéncia para a Administracao do CONTRATANTE; ou
2.3 - judicial, nos termos da legislacao vigente sobre a materia.
A rescisao administrative ou amigavel devera ser prec-edida de autorizacao escrita e fundamentada da autoridade competente.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA VINCULACAO A0 EDITAL E A PROPOSTA DA CONTRATADA

/\

1. Este contrato ﬁca vineulado aos termos do Pregae n.° __/__, e aos termos das prepestas da CONTRATADA.

CLAUSULA VIGESIMA - D0 FORO

1. As questoes decorrentes da execucao deste Insmimento, que nae possam ser dirimidas administrativamente, serae processadas e
julgadas no Fore da cidade de BARREIRA, com exclusao de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
2. E, para ﬁrmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se e presente contrato em 03 (trés) vias de igual teor e fomia, para que

surtam um so efeito, as quais, depeis de lidas, sae assinadas pelos representantes das partes, CONTRATANTE e
CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

BARREIRA - CE, em _ de

de 2021.

CONTRATANTE

CONTRATADA)

TESTEMUNI-IAS: 1.

2.

RUA LUCIO TORRES, 622- CENTRO - BARREIRA - CE
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