ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA.
RUA JOSÉ JOAQUIM DE SOUZA, N° 10 - CENTRO
CEP: 63.630-000 - PEDRA BRANCA/CE.
EDITAL DE LICITAÇÃO
REF: PROCESSO N°. 013/2020.
PREGÃO TIPO PRESENCIAL: N°. 013/2020/PP.
Data para entrega dos envelopes: 05 de Fevereiro de 2020, às 08:30 horas.
Data para abertura dos envelopes: 05 de Fevereiro de 2020, às 08:30 horas.
1 - PREÂMBULO
1.1 A PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA - ESTADO DO CEARÁ,
situada à Rua José Joaquim de Souza, N° 10, Centro, através da Pregoeira e equipe de
apoio, designada pela Portaria nº 002/2020 de 02/01/2020, comunica que estará reunida
com a Pregoeira e sua equipe de apoio, para receber as documentações e proposta para
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo menor preço global, o qual será
processado e julgado de conformidade com os preceitos da Lei Federal nº 10.520/2002, de
17.07.2002 subsidiariamente à Lei nº. 8.666/1993, de 21.06.1993 e suas posteriores
alterações, Lei Complementar 123/2006 e, Regulamentação da Modalidade Pregão:
1.2. Recebimento dos envelopes para protocolo, propostas e documentação de habilitação,
deverá ser entregue no máximo até às 08:30 horas do dia 05/02/2020.
1.3. O edital completo poderá ser obtido pelos interessados no site da Prefeitura Municipal
de Pedra Branca ou pelo site do Tribunal de Contas do Estado – TCE:
www.tce.ce.gov.br/pt-licitacoes. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone
(88) 2101-1492, e-mail: licitacaopmpb2017@gmail.com ou junto a Comissão de Licitação
da Prefeitura no endereço situado na Rua Furtunato Silva, s/n, Centro, Pedra Branca - CE,
de segunda a sexta-feira, no horário das 08h00min às 12h00min horas.
Obs: Não havendo expediente na data marcada ou outro fato superveniente que impeça a
realização do certame, fica a reunião adiada para o primeiro dia útil subsequente,
conservando a mesma hora e local, se outra data ou horário não forem estabelecidos pela
Pregoeira.
2 - OBJETO DA LICITAÇÃO
2.1. A presente licitação tem como Objetivo a Contratação de licença de uso para a
realização de mudança de suporte Papel para Digital dos documentos provenientes da
Secretaria de Administração, Secretaria de Finanças, Secretaria de Educação e Secretaria
de Saúde, com alocação de recursos necessários para operacionalização, conforme
especificações contidas nos anexos deste Edital.
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3 - DA ABERTURA
3.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, dirigido pela Pregoeira, a
ser realizada conforme indicado abaixo, de acordo com a legislação mencionada no
preâmbulo deste edital.
DATA DA ABERTURA: 05/02/2020.
HORA: 08:30 Horas.
LOCAL: Prefeitura Municipal de Pedra Branca – CE.
Rua Furtunato Silva, s/n, Centro, CEP: 63.630-000.
Pedra Branca – CE.
4 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO
4.1. Poderão participar deste Pregão, as empresas interessadas do ramo, que atenderem a
todas as exigências deste edital e seus anexos, inclusive quanto à documentação.
4.2. Não poderão participar da presente licitação, as empresas que:
a) Estejam cumprindo suspensão temporária de participação em licitação e impedimento
de contratar com a Prefeitura Municipal de Pedra Branca - CE;
b) Tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração
Pública;
c) Encontra-se sob falência ou concordata, concurso de credores, dissolução ou
liquidação;
d) Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico
ou executivo, da(s) obra(s) e/ou dos serviços referentes à licitação em apreço, ou da qual o
autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por
cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou subcontrato;
e) Empresas que tenham como sócio(s) ou proprietários, servidor(es) ou dirigente(s) de
qualquer esfera governamental da Administração Municipal.
4.3. Em nenhuma hipótese serão recebidos envelopes de propostas e habilitação através de
correio, fax, e-mail. Declarada a abertura da sessão pela Pregoeira, não mais serão
admitidos novos proponentes, nem os presentes poderão se ausentar da sala até o término
da sessão, a ausência do credenciado no horário da sessão, acarretará desclassificação
imediata.
5 - DO CREDENCIAMENTO
5.1. Cada licitante credenciará apenas 01 (um) representante, que será o único admitido a
intervir no procedimento licitatório e a responder, para todos os atos e efeitos previstos
neste edital, por sua representada.
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5.2. Na sessão pública para recebimento das propostas e da documentação de habilitação,
o proponente/representante deverá se apresentar para credenciamento junto a Pregoeira,
devidamente munido de documentos que o credencie a participar deste certame e a
responder pela representada, devendo, ainda, identificar-se exibindo a carteira de
identidade ou outro documento oficial equivalente.
5.3. O credenciamento far-se-á através de instrumento público ou particular de
Procuração, ou carta de credenciamento que comprove a outorga os necessários poderes
para formular ofertas e lances verbais de preços, e praticar todos os demais atos
pertinentes a este certame licitatório, em nome da proponente.
5.4. No caso de credenciamento por instrumento particular de procuração de dirigentes,
sócios ou proprietários da empresa proponente, deverá ser apresentada cópia autenticada
do respectivo estatuto ou contrato social, extrato consolidado ou da última alteração
estatutária ou contratual, no qual sejam expressos os poderes para exercer direitos a
assumir obrigações em decorrência de tal investidura.
5.5. Não serão aceitas propostas encaminhadas por meros portadores que não estejam
munidos dos documentos relacionados para credenciamento neste edital. A ausência desta
documentação implicará, de imediato, na impossibilidade da formulação de lances após a
classificação preliminar, bem como na perda do direito de interpor recurso das decisões da
Pregoeira, ficando a licitante impedida de se manifestar durante os trabalhos.
5.6. A presença do licitante, representante legal ou credenciado é obrigatória para exercer
os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatório à presença
da licitante ou de seu representante em todas as sessões públicas referente à licitação.
6 - DA APRESENTAÇÃO DA DOCUMENTAÇÃO PARA CREDENCIAMENTO,
DECLARAÇÃO
DE
COMPROMETIMENTO
DE
HABILITAÇÃO
(DOCUMENTAÇÃO QUE DEVERÁ SER APRESENTADA SEPARADAMENTE
E FORA DOS ENVELOPES)
6.1. No local, dia e hora indicados no preâmbulo deste edital, os representantes
credenciados das Proponentes deverão entregar, simultaneamente, a Pregoeira ou equipe
de apoio, os documentos e as propostas, exigidos no presente edital, em 02 (dois)
envelopes fechados, distintos e numerados de I e II na forma dos subitens abaixo:
6.1.1. ENVELOPE I – PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
NOME DA EMPRESA LICITANTE
CNPJ DA LICITANTE
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2020/PP
DATA DE ABERTURA: 05/02/2020
HORÁRIO: 08:30 HORAS
6.1.2. ENVELOPE II – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA
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NOME DA EMPRESA LICITANTE
CNPJ DA LICITANTE
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 013/2020/PP
DATA DE ABERTURA: 05/02/2020
HORÁRIO: 08:30 HORAS
6.1.3. – No ato de entrega dos envelopes de Proposta e Habilitação, constante no subitem
6.1, o representante de cada licitante, deverá entregar a Pregoeira ou Equipe de Apoio, em
separado de qualquer dos envelopes, os seguintes documentos:
a) Declaração de Comprometimento de Habilitação (conforme modelo Anexo VIII);
b) Procuração pública ou particular comprovando os poderes para formular lances verbais
de preços, conforme item 5.3, ou carta de credenciamento conforme ANEXO III;
c) Comprovação de enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte
(para as licitantes que assim se enquadrarem) da forma que segue abaixo:
I - Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (ANEXO V), ou outro que
contenha as mesmas informações não sendo necessário ser idêntico ao anexo V.
d) Documento de identificação (cédula de identidade ou CNH – Carteira Nacional de
Habilitação) do credenciado pela empresa.
e) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, inclusive a última alteração
contratual, devidamente registrada, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de
sociedades por ações, acompanhado de documento de eleição dos seus administradores;
6.1.4. A não entrega da Declaração de Comprometimento de Habilitação exigida no
subitem 6.2.1 deste Edital implicará em não recebimento, por parte da Pregoeira, dos
envelopes contendo Proposta de Preços e de Habilitação e, portanto, a não aceitação da
licitante no certame licitatório.
6.1.5. A não entrega da Declaração de Enquadramento de Microempresa ou de Empresa
de Pequeno Porte, implicará na anulação do direito da mesma em usufruir o regime
diferenciado garantido pela Lei Complementar 123/06 e Lei Municipal 1773/2007.
6.2. Todos os documentos deverão estar dentro dos respectivos prazos de validade e
poderão ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia, desde que
autenticada por cartório de tabelião de notas.
6.3. O CNPJ a ser indicado nos documentos da proposta de preço e da habilitação, deverá
ser o mesmo estabelecimento da empresa que efetivamente faturará e fornecerá o objeto
da presente licitação.
7 - DA PROPOSTA DE PREÇO (ENVELOPE N° 1)
7.1. A proposta de preços, a ser entregue através do ENVELOPE N° 1, deverá ser
compilada em 01 (uma) via, devidamente assinada pelo representante legal da Licitante,
com poderes para tanto, redigida em português e impressa por meio mecânico ou
informatizado, preferencialmente em papel de tamanho A4, timbrado da empresa, ou na
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falta deste, em papel branco, de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, deverá
ser elaborada considerando as condições estabelecidas neste edital e inclusive no modelo
de proposta de preços (Anexo I) disponibilizada pela Sala/Setor de Licitação a ser
preenchida contendo as seguintes especificações:
a) Indicar a razão social da empresa licitante número de inscrição do CNPJ do
estabelecimento da empresa que efetivamente irá fornecer o objeto da licitação, endereço
completo, telefone, fac-símile e endereço eletrônico (e-mail), este último se houver, para
contato, número da conta corrente bancária e agência respectiva. Os dados referentes à
conta bancária poderão ser informados na fase de contratação;
b) Preço unitário e global, para cada item da planilha orçamentária e preço global para
todos os itens conforme julgamento do certame, com, no máximo, 02 (duas) casas após a
vírgula, devendo o preço incluir todas as despesas necessárias para o fornecimento do
objeto da presente licitação, no local indicado pela licitante;
c) em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na
proposta específica, prevalecerá as da proposta. Ocorrendo divergência entre o valor
unitário e total para os itens do objeto do edital, será considerado o primeiro.
d) Indicação da marca ou o nome da empresa que irá prestar o serviço e das especificações
claras e detalhadas, quando for o caso;
e) Prazo de validade da Proposta de Preços, que deverá ser de, no mínimo, 60 (sessenta)
dias e será contado a partir da data do protocolo/entrega do invólucro contendo a Proposta
de Preços ao Licitador, sendo que para a contagem do prazo excluir-se-á o dia do início e
incluir-se-á o dia do vencimento. O prazo de validade das propostas ficará suspenso no
caso de recurso administrativo ou judicial interposto na presente licitação, até o prazo
máximo de 30 (trinta) dias. O prazo de validade da proposta deverá constar expressamente
na proposta de preços sob pena de desclassificação se não conter tal dado.
7.1.1. - Preço:
7.1.1.1. A Proposta de Preços apresentada deve incluir todas e quaisquer despesas
necessárias, inclusive taxas e impostos para a realização dos serviços, e indispensáveis
para a perfeita execução das obrigações decorrentes desta licitação e do respectivo termo
contratual e deve ser elaborada em conformidade com a legislação aplicável e as
condições estabelecidas neste instrumento convocatório e seus anexos.
7.1.1.2. Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço até,
no máximo, duas casas decimais após a vírgula.
7.2. Será desclassificada a proposta de preço que deixe de cumprir quaisquer exigências
deste Edital.
7.2.1. Será desclassificada a Proposta de Preços que se oponha a qualquer dispositivo
legal vigente ou a que consigne preços excessivos ou manifestamente inexequíveis;
7.2.2. Não serão consideradas as vantagens não previstas neste edital, nem preços ou
vantagens baseadas em ofertas das demais licitantes, preço unitário simbólico, preços
irrisórios ou com cotação equivalente a zero.
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7.2.3. Que não constar expressamente o prazo de validade na proposta de preços, que
deverá ser de no mínimo 60 (sessenta) dias conforme especificado no item 7.1 alínea “e”.
7.2.4. Que não constar expressamente a marca ou o nome da empresa que irá prestar o
serviço solicitado.
7.3. A apresentação de uma proposta na Licitação será considerada como evidência de que
a proponente:
a) Examinou criteriosamente todos os documentos do Edital, que os comparou entre si e
obteve do Licitador todas as informações sobre qualquer ponto duvidoso; e reconhece que
a tarefa de reunir os documentos solicitados no edital é de responsabilidade da empresa,
apenas poderá tirar dúvidas com licitador, e que o mesmo não está obrigado a conferir a
documentação antes da sessão marcada para a licitação.
b) Considerou que os elementos desta Licitação permitem a elaboração de uma proposta
totalmente condizente para o fornecimento do objeto licitado.
c) Reconhece como irrestrita e irretratável as condições estabelecidas no Edital e que
sendo vencedor da licitação, assumirá integral responsabilidade pelo perfeito e completo
fornecimento do objeto licitado de acordo com as especificações propostas.
7.4. Serão desclassificadas as propostas que não atendam às exigências deste ato
convocatório.
7.5. A proposta deverá limitar-se ao objeto desta licitação, sendo desconsideradas
quaisquer alternativas de preços ou qualquer outra condição não prevista neste edital.
8 – DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE N° 2)

8.1 – DA HABILITAÇÃO:
a). Registro comercial, no caso de empresa individual;
b). Ato constitutivo, estatuto social, contrato social com a última alteração ou alteração
contratual consolidada, devidamente registrado, em se tratando de empresas
comerciais, e no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de
eleição de seus representantes legais;
c). Inscrição de ato constitutivo, em caso de sociedades civis, acompanhada de
comprovação da diretoria em exercício;
d). Decreto de autorização em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
operação no país, e ato de registro ou autorização para funcionamento, expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
8.1.1. Da Regularidade Fiscal
8.1.1.1 - Prova de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, com data
de emissão não superior a 60 (sessenta) dias;
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8.1.1.2 - Prova de regularidade referente ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS), demonstrando a situação regular;
8.1.1.3 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e Débitos Previdenciários –
INSS (Certidão Conjunta Negativa da Dívida Ativa da União e Receita Federal);
8.1.1.4 - Prova de regularidade para com a Receita Estadual, da unidade de federação da
sede da licitante;
8.1.1.5 - Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, (Certidão Negativa de
Tributos Municipais), emitida pela Prefeitura da sede do licitante;
8.1.1.6- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos da Lei nº 12.440/2011.
8.1.2. Da Qualificação Econômica Financeira
8.1.2.1. Certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da sede da
pessoa jurídica. Não constando o prazo de validade, a Pregoeira aceitará apenas a certidão
expedida até 60 (sessenta) dias antes da abertura das propostas.
b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis devidamente autenticadas pela junta
Comercial referente ao último exercício social, exigíveis e apresentáveis na forma da lei,
assinado por contabilista registrado no Conselho Regional de Contabilidade, devidamente
autenticado/chancelado pela Junta Comercial, contanto ainda o número das folhas e dos
livros nas quais se acha transcrito, acompanhados dos termos de abertura e enceramento
de Balanço e que comprovem a boa situação financeira da empresa.
8.1.3. Da Qualificação Técnica
8.1.3.1 – Declaração de que não possui no quadro funcional menores de 18 (dezoito) anos
em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme modelo
do Anexo VII;
8.1.3.2 - Declaração de Responsabilidades, assinada pelo representante legal da empresa,
conforme o modelo do Anexo VI.
8.1.3.3 - Comprovação de aptidão técnica para desempenho de atividade pertinente e
compatível com o objeto da licitação, através de atestados fornecidos por pessoa jurídica
de direito público ou privado, em nome da empresa, fornecido por pessoa jurídica de
direito público (que deverá ser em papel timbrado) ou privado (que deverá conter o
carimbo do CNPJ da empresa fornecedora do atestado), comprovando a boa qualidade dos
serviços prestados. Não serão considerados atestados de capacidade técnica os emitidos
por pessoas jurídicas integrantes do mesmo grupo comercial, industrial ou de qualquer
atividade econômica de que faça parte a proponente;
8.1.3.3.1 – Em atendimento ao disposto no § 3°, art. 30 da Lei Federal n° 8.666/93 será
sempre admitida à comprovação de aptidão através de certidões ou atestados das
prestações dos serviços objeto desta licitação ou serviços similares de complexidade
tecnológica e operacional equivalente ou superior;
8.1.3.3.2 - Certificado do Conselho Regional de Administração – CRA, comprovando a
condição da empresa está registrada, as certidões de regularidade tanto da empresa quanto
de seu respectivo administrador técnico, conforme resolução CFA n° 394/10.
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8.1.3.4 – Declaração informando os nomes dos profissionais integrantes da Equipe
Técnica que irá prestar o serviço, objeto da licitação.
8.1.3.4.1 – Comprovação de vínculo empregatício entre a equipe técnica e a Licitante
mediante a apresentação de:
- Cópia de livro de registro de empregados e apontamento na CTPS ou;
- Contrato de Prestação de serviços com o profissional prestador dos serviços com firma
reconhecida em Cartório na sede de jurisdição da proponente com data anterior ou na data
de julgamento das propostas (exceto para sócios da empresa);
8.1.3.4.2 – Declaração própria que o Licitante tomou conhecimento de todas as
informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações da Licitação,
fornecidas pela Prefeitura Municipal de Pedra Branca.
8.1.4. – Da Idoneidade e ao cumprimento do inciso XXXIII do artigo 7º da constituição
federal.
8.1.4.1 - Declaração de Idoneidade, conforme o modelo do Anexo IV, assinada pelo
representante legal da licitante;
8.1.5. –Dos Documentos Facultativos
8.1.5.1. Termo de Renúncia
8.1.5.1.1. A Licitante interessada em renunciar ao seu direito a recurso contra decisão da
Pregoeira, quanto à habilitação, poderá apresentar o respectivo documento nos exatos
termos do modelo descrito no Anexo IX.
8.1.5.2. O documento especificado acima (itens 8.1.5.1) é facultativo devendo somente ser
entregue se a empresa desejar, ainda que a não apresentados ou apresentados de forma
irregular ou em desconformidade com o exigido no edital, não serão motivo de
inabilitação da empresa licitante respectiva, ficando tão somente prejudicado o direito a
ser exercido.
8.2. Das Disposições Gerais dos Documentos de habilitação:
8.2.1 – Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados por cópia
autenticada, em cartório;
a) serão aceitas apenas cópias legíveis;
b) não serão aceitos documentos cujas datas estejam esmaecidas, inelegíveis ou rasuradas;
c) Os documentos de habilitação deverão estar em plena vigência e, na hipótese de
inexistência de prazo de validade expresso no documento, deverão ter sido emitidos há
menos de 60 (sessenta) dias da data estabelecida para o recebimento das propostas.
8.3 – A Pregoeira poderá desclassificar a proposta ou mesmo desqualificar a empresa, a
qualquer tempo, no caso de conhecimento de fato superveniente ou circunstância
desabonadora da empresa ou de seus sócios, nos termos do artigo 43, § 5º, da Lei nº
8.666/93.
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9 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES
9.1. No dia, hora e local designado neste Edital, na presença dos representantes de todas
as licitantes, devidamente credenciadas, a Pregoeira, que dirigirá a sessão, após abertura
da mesma, receberá os documentos para credenciamento exigidos no item 5 deste edital,
de cada licitante, não admitindo-se, contudo a entrega por pessoas não previamente
credenciadas, sendo registradas em ata os nomes das licitantes.
9.2. Tão logo tenham sido recebidos os documentos e envelopes, a Pregoeira comunicará
aos presentes que a partir daquele momento não mais serão admitidas novas licitantes ao
certame.
9.3. Encerrada fase de recepção dos documentos exigidos na licitação, a Pregoeira
concluirá, se ainda não o tiver feito, o exame dos documentos de credenciamento dos
representantes das licitantes, tal como previsto no item 5 do edital, exame este iniciado
antes da abertura da sessão.
9.4. Concluída a fase de recepção dos documentos exigidos na licitação e de
credenciamento dos representantes das licitantes, a Pregoeira promoverá a abertura dos
envelopes contendo as propostas de preços, conferindo-as e rubricando todas as suas
folhas.
9.5. Após a entrega dos envelopes não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pela Pregoeira.
10 - DO JULGAMENTO
10.1. O julgamento da licitação será dividido em duas etapas (Classificação das propostas
e Habilitação) e obedecerá, quanto à classificação das propostas, ao critério do menor
preço do objeto deste Edital.
10.1.1 - A etapa de classificação de preços, que compreenderá a ordenação das propostas
de todas as licitantes, classificação das propostas passíveis de ofertas de lances verbais,
das licitantes proclamadas para tal, classificação final das propostas e exame da
aceitabilidade da proposta da primeira classificada, quanto ao valor.
10.1.2 – Durante a etapa de lances não será permitido o uso de celulares para a consulta de
preços. Quando convocado pela Pregoeira, o licitante desejar efetuar ligações para
consulta de preços, ou estiver ausente da sala de licitações seja qual for o motivo, o
mesmo perderá o direito ao lance e será excluído da etapa de lances para aquele item.
10.1.3 - A etapa de habilitação compreenderá a verificação e análise dos documentos
apresentados no envelope “Documentos de Habilitação” da licitante classificada em
primeiro lugar, relativamente ao atendimento das exigências constantes do presente Edital.
10.2. Etapa de Classificação de Preços:
10.2.1. Serão abertos os envelopes “Proposta de Preços” de todas as licitantes.
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10.2.2. A Pregoeira informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram
propostas de preço para o fornecimento do objeto da presente licitação e os respectivos
valores ofertados.
10.2.3. A Pregoeira fará a ordenação dos valores das propostas, em ordem crescente, de
todas as licitantes.
10.2.4. A Pregoeira classificará a licitante da proposta de menor preço para cada item e
aquelas licitantes que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores
em até 10 % (dez por cento), relativamente à de menor preço, para que seus autores
participem dos lances verbais.
10.2.4.1. O valor máximo, em reais, das propostas a serem admitidas para a etapa de
lances verbais, conforme subitem 10.2.4, será o valor da proposta válida de menor preço,
multiplicado por 1,10 (um vírgula dez), desprezando-se a terceira casa decimal.
10.2.5. Quando não houver, pelo menos, 03 (três) propostas escritas de preços nas
condições definidas no subitem anterior, a Pregoeira classificará as melhores propostas,
até o máximo 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que
sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.
10.2.6. Em seguida, será iniciada a fase de apresentação de lances verbais a serem
propostos pelos representantes das licitantes classificadas para tanto, lances verbais estes
que deverão ser formulados de forma sucessiva, em valores distintos e decrescentes,
ficando esclarecido que o valor do primeiro lance verbal deverá ser inferior ao valor da
menor proposta escrita ofertada.
10.2.7. A Pregoeira convidará os representantes das licitantes classificadas (para os lances
verbais), a apresentarem, individualmente, lances verbais, a partir da proposta escritas
classificada como menor preço, prosseguindo sequencialmente, em ordem decrescente de
valor.
10.2.8. A Pregoeira poderá estabelecer lances mínimos a serem ofertados de acordo com o
item a ser adquirido.
10.2.9. Caso não mais se realize lance verbal, será encerrada a etapa competitiva e
ordenadas às ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço por item.
10.2.10. A desistência em apresentar lance verbal, para determinado item, quando
convocado pela Pregoeira, implicará na exclusão da licitante das rodadas posteriores de
oferta de lances verbais para aquele item, ficando sua última proposta registrada para
classificação, na final da etapa competitiva.
10.2.11. Caso não se efetive nenhum lance verbal, será verificado a compatibilidade entre
a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
10.2.12. Declarada encerrada a etapa competitiva e classificadas as propostas, a Pregoeira
examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao valor, decidindo motivada e
expressamente a respeito.
10.2.13. Se a oferta não for aceitável, a Pregoeira examinará a oferta subsequente,
verificando a sua aceitabilidade, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a
apuração de uma proposta que atenda integralmente ao Edital.
10.2.14. Caso haja empate nas propostas escritas, ordenadas e classificadas, e não se
realizem lances verbais, o desempate se fará por sorteio, em ato público, na mesma sessão
do Pregão.
10.2.15. Nas situações previstas nos subitens 10.2.10 e 10.2.13, a Pregoeira poderá
negociar diretamente com o representante credenciado para que seja obtido o melhor
preço para a administração.
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10.2.16. Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante
desistente às sanções administrativas constantes do item 11 e 12, deste Edital.
10.2.17. Será desclassificada a proposta que contiver preço ou entrega dos produtos
esperados condicionados a prazos, descontos, vantagens de qualquer natureza não
previstos neste Pregão.
10.2.18. Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e
na proposta específica, prevalecerão as da proposta.
10.3
DO
TRATAMENTO
DIFERENCIADO
E
FAVORECIDO
ÀS
MICROEMPRESAS E EMPRESAS DEPEQUENO PORTE SEGUNDO A LEI
COMPLEMENTAR FEDERAL 123/06.
10.3.1 – Em caso de participação de licitante que detenha a condição de microempresa ou
de empresa de pequeno porte nos termos da Lei 123/06, serão observado o seguinte:
a) Será assegurada preferência de contratação para as microempresas e empresas de
pequeno porte, entendendo-se por empate aquela situação em que as propostas
apresentadas pela microempresa e empresa de pequeno porte sejam iguais ou até 5%
(cinco por cento) superiores a proposta melhor classificada apresentada por empresa que
não estiver amparada por esta lei complementar.
b) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada terá a
oportunidade de apresentar novo lance de preço no prazo máximo de 05 (cinco) minutos
após a notificação por parte da Pregoeira, sob pena de preclusão.
c) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma
da alínea anterior, serão convocadas as MEs ou EPPs remanescentes, na ordem
classificatória, para o exercício do mesmo direito.
d) No caso de equivalência de valores apresentados pelas microempresas e empresas de
pequeno porte que se enquadrem no disposto na alínea “b”, será realizado sorteio entre
elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta.
e) Na hipótese da não contratação nos termos previstos na alínea “b”, o objeto licitado
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
10.4. ETAPA DE HABILITAÇÃO,
VENCEDORA E ADJUDICAÇÃO.

DECLARAÇÃO

DA

LICITANTE

10.4.1. Efetuados os procedimentos previstos no item 10.2 e 10.3 deste Edital, e sendo
aceitável a proposta classificada em primeiro lugar, a Pregoeira anunciará a abertura do
envelope referente aos “Documentos de Habilitação” desta licitante.
10.4.2. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para
a habilitação na presente licitação, ou os que apresentarem em desacordo com o
estabelecido neste edital, serão inabilitadas.
10.4.3 – As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação da regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição.
10.4.4– Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, a
microempresa ou empresa de pequeno porte terá assegurado o prazo de 05 (cinco) dias
úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, caso apresente
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alguma restrição pertinente à documentação de regularidade fiscal, para a devida
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas, com efeito, negativa.
Parágrafo Único – A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem
acima, implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções
previstas no Art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado à
Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a
assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
10.4.5. Constatado o atendimento das exigências previstas neste Edital, a licitante será
declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto da licitação, pela própria Pregoeira,
na hipótese da inexistência de recursos, ou desistência de sua interposição, e pela
autoridade titular do órgão promotor do certame, na hipótese de existência de recursos e
desde que improvisos, face ao reconhecimento da regularidade dos atos procedimentais.
10.4.6. Caso o proponente não atenda às exigências de habilitação, a Pregoeira examinará
a oferta subsequente de menor preço, decidirá sobre sua aceitabilidade e, em caso
positivo, verificará as condições de habilitação de seu proponente, e assim
sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo proponente atenda os
requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor, conforme prevê a Lei
10.520, artigo 4°, inciso XVII, nas situações previstas anteriormente, a Pregoeira poderá
negociar diretamente com o proponente para que seja obtido preço melhor.
10.4.7. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias
para apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo
intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr
do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
10.4.8. Da sessão do Pregão, será lavrada ata circunstanciada, que mencionará as licitantes
credenciadas, as propostas escritas e as propostas verbais finais apresentadas, a ordem de
classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos
interpostos, devendo ser a mesma assinada, ao final, pela Pregoeira e sua equipe de apoio.
10.4.9. Os envelopes com os documentos relativos à habilitação das licitantes não
declaradas vencedoras permanecerão em poder da Pregoeira, devidamente lacrados, até
que seja retirada a nota de empenho pela licitante vencedora. Após esse fato, ficarão por
vinte dias correntes à disposição das licitantes interessadas. Findo esse prazo, sem que
sejam retirados, serão destruídos.
10.4.10. Ao final da sessão, na hipótese de inexistência de recursos, ou desistência de sua
interposição, será feita pela Pregoeira, a adjudicação do objeto da licitação à licitante
declarada vencedora, com posterior encaminhamento dos autos a Autoridade Competente
da Prefeitura Municipal de Pedra Branca - CE, para homologação do certame e decisão
quanto à contratação.
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11 – DAS SANÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DE PROPOSTA
11.1. À proponente que não honrar a proposta protocolada ou solicitar a desistência dela
após ser declarados vencedor e assinatura do contrato poderão ser aplicadas, a critério da
Administração, as seguintes penalidades:
11.1.1. Multa de até 2,0 % (dois por cento) do valor global proposto, no caso de
desistência de proposta protocolada, e ainda poderão ser aplicadas, neste caso, as
penalidades dos itens seguintes;
11.1.2. Suspensão do direito de licitar pelo prazo que a autoridade competente fixar,
segundo graduação que for estipulada em razão da natureza da falta;
11.1.3. A declaração de inidoneidade para licitar na Administração Municipal.

12 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
12.1. A contratada que não cumprir com as obrigações assumidas ou os preceitos legais,
serão aplicadas as seguintes penalidades, cumulativas ou não, conforme o caso:
a) Advertência;
b) Multa de 0,1 % (zero vírgula um por cento) sobre o valor contratado a cada dia de
atraso na entrega do objeto;
c) Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor contratado em caso de inexecução total ou
parcial das obrigações assumidas;
d) Suspensão do direito de participar de licitações junto a licitante pelo prazo de até 02
(dois) anos;
e) Declaração de inidoneidade;
f) Verificada qualquer infração do contrato, por parte da contratada, independente de
notificação judicial, a contratante poderá rescindi-lo.

13. DO REEQUILÍBRIO FINANCEIRO
13.1. O valor pactuado entre as partes para o fornecimento do objeto da licitação, somente
será reajustado (a maior ou a menor), se comprovado na hipótese da alínea “d” do inciso
II do Art. 65 da lei 8.666/93, em que será aplicado ao valor unitário utilizando o índice
IGPM.
13.2. O reajuste do valor se fará mediante solicitação formal da parte interessada,
devidamente justificado, se concretizando através de acordo entre as partes.
13.3. Todavia o valor pactuado poderá ser revisto mediante solicitação do Contratado com
vista à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do contrato, após um ano, a contar
da data da contratação, sempre observando os itens do Edital, onde as eventuais
solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação de superveniência do fato
imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis, bem como, de
demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato e, em conformidade com a
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Planilha de Custos e Formação de Preços que deverá acompanhar a solicitação do
contratado.
14. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
14.1.O pagamento do valor devido para o fornecimento do objeto deste edital, será
realizado no prazo de no máximo 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota
fiscal pela Contratada e acompanhada de Certidão Negativa de INSS, FGTS e Certidão
Tributo Municipal, Estadual e Federal.
14.2. Os pagamentos serão efetuados através das seguintes dotações orçamentárias:
Secretaria de Finanças: 0201.04.122.0037.2004, Elemento de Despesa: 33903900,
Fonte 1001000000; Secretaria de Saúde: 0501.10.122.0037.2017, Elemento de
Despesa:
33903900,
Fonte:
1211000000;
Secretaria
de
Educação:
0703.12.122.0037.2059, Elemento de Despesa: 33903900, Fonte 1111000000;
Secretaria de Administração: 1301.04.122.0037.2084, Elemento de Despesa:
33903900, Fonte: 1001000000; Secretaria do Trabalho e Assistência Social:
0601.08.122.0402.2032, Elemento de Despesa: 33903900, Fonte 1001000000; SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto: 0909.17.512.0135.2076, Elemento de Despesa:
33903900, Fonte 1001000000.
14.2.1.- Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou feriado, o pagamento
será efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo.
14.2.2.- O pagamento será efetuado diretamente à CONTRATADA ou representante
legal, previamente credenciado perante a Administração Pública.
14.2.3.- Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado até que providências
pertinentes sejam tomadas por parte da Contratada, emitente da fatura.
14.2.4 - As Notas Fiscais deverão ser entregues na sede do Licitador, no endereço já
declinado no preâmbulo do presente, contendo a descrição processo licitatório n°
013/2020, PREGÃO PRESENCIAL n° 013/2020/PP.
14.2.5 - O pagamento será efetuado pela Tesouraria do Licitador/Contratante.
14.2.6 - Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os
pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de quaisquer outras
disposições contratuais.

15 - DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DOS RECURSOS
15.1. Eventuais Impugnações do Edital e os recursos previstos em lei, os quais deverão
estar devidamente fundamentados, serão recebidos mediante protocolo na Sala/Setor de
Licitação do Município de Pedra Branca – CE, à Rua Furtunato Silva, s/n, Centro, de 2ª a
6ª feira, no horário compreendido entre às 08h00 e 12h00.
15.2. O prazo para impugnação do Edital deverá respeitar o disposto no artigo 41 da Lei
nº. 8.666/93.
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15.3. À Licitante é assegurado o direito de interposição de Recurso, nos termos do art.
109, da Lei nº8.666/93, o qual será recebido pela comissão permanente de licitação e
processado nos termos ali estabelecidos.
15.4. Declarada vencedora qualquer proponente poderá manifestar imediata e
motivadamente a intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias
corridos para a apresentação das razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo
intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr
do término de prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.
15.5. A falta de manifestação imediata da proponente 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 da proponente.
15.6. Os recursos contra decisões da Pregoeira não terão efeito suspensivos.
15.7. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
16 – DA CONTRATAÇÃO
16.1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração de
termo de contrato, cuja respectiva minuta constitui anexo do presente ato convocatório,
conforme Anexo II.
16.1.1 - Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de
débito da Adjudicatária perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), a Secretaria da Receita Federal, estiverem com
os prazos de validade vencidos, o órgão licitante verificará a situação por meio eletrônico
hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e anexando os
documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade devidamente
justificada.
16.1.2 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações a
Adjudicatária será notificada para, no prazo de 03 (três) dias úteis, comprovar a sua
situação de regularidade de que trata o subitem 16.1.1 deste item 16, mediante a
apresentação das certidões respectivas, com prazos de validade em vigência, sob pena de a
contratação não se realizar.
16.2 - A adjudicatária deverá, no prazo de até 05 (cinco) dias corridos contados da data da
convocação, comparecer a Prefeitura Municipal de Pedra Branca, junto ao Setor de
Licitação, para assinar o termo de contrato.
16.3 - Quando a Adjudicatária, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta,
não apresentar a situação regular de que trata o subitem 16.1.1, ou se recusar a assinar o
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contrato, será convocado outra licitante na ordem de classificação das ofertas, e assim
sucessivamente.
17 – VIGÊNCIA
17.1. A vigência do presente processo é de 31/12/2020 e sua eficácia dar-se-á a partir da
data de sua publicação, por extrato do contrato.

18 - DISPOSIÇÕES GERAIS
18.1. Esclarecimentos relativos a presente licitação e às condições para atendimento das
obrigações necessárias ao cumprimento de seu objeto, serão prestados quando solicitados,
pelo Sala/Setor de Licitações dessa Municipalidade sito à Rua Furtunato Silva, s/n,
Centro, FONE/ FAX (088) 2101-1492 – FAX 2438, em Pedra Branca - CE.
18.2. Das sessões públicas serão lavradas atas, as quais serão assinadas pela Pregoeira e
Equipe de Apoio e proponentes presentes.
18.3. – Os casos omissos ao presente edital, serão resolvidos pela pregoeira à luz da Lei
8.666/93 e suas posteriores alterações, todos os documentos anexos ao edital, são
complementares entre si.
18.4. A Promotora se reserva o direito de revogar ou anular esta licitação, parcial ou
totalmente, sem que caiba à(s) proponente(s) o direito de qualquer reclamação ou
indenização.
18.5 – PROVA DE CONCEITO (DEMOSTRAÇÃO DO PRODUTO OFERTADO), após
arrematação do lote.
18.5.1 – A exigência de prova de conceito deste Termo de Referência, visa assegurar que
a administração contrate o software que atenda integralmente aos requisitos e recursos
solicitados.
18.5.2 – Assim, para aceitação de propostas será exigida apresentação de prova conceito,
conforme as condições abaixo:
18.5.3 – A prova conceito – POC, consistirá da apresentação de software integrado de
gestão tributária.
18.5.4 - A primeira Licitante classificada deverá comprovar que atende aos requisitos
constante do Termo de referência, sob pena de desclassificação. A POC permitirá a
averiguação de prática das funcionalidades e características do produto e sua real
compatibilidade com os requisitos de software presentes no produto adquirido.
18.5.5 – Para que a ferramenta seja dada como aceita, é necessário que ela funcione com
uma base de dados que contenha os itens em acordo com as necessidades da Contratante.
18.5.6 – A verificação do software deverá ser realizada com computadores com as
configurações compatíveis com os equipamentos utilizados no Município.
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18.5.7 – Os testes para verificação de pleno funcionamento do sistema serão realizados
por técnicos do município de Pedra Branca, conjuntamente com os usuários finais da
ferramenta de emitirão a assinatura do termo aceito, ambos deverão assinar a ata que
constará o ocorrido na sessão.
18.5.8 – A partir da convocação, a licitante terá um prazo de 05 (cinco) dias úteis para
realizar a prova de conceito nas pendências do Município de Pedra Branca e deverá ser
utilizado equipamento do Município.
18.5.9 - Considera-se eliminado na prova de conceito o licitante que deixar de satisfazer
um ou mais requisitos obrigatórios constantes neste documento.
18.5.10 – O procedimento licitatório será suspenso para que, nos prazos previstos neste
documento, possa ser entregue e analisado o software solicitado (prova de conceito).
18.5.11 - Fica conhecido o direito dos licitantes concorrentes acompanharem os
procedimentos relativos à prova de conceito presencialmente.
18.5.12 – Os licitantes que forem assistir a prova de conceito não poderão interrompê-la
de nenhum modo, sendo-lhes permitido fazer constar pronunciamento em ata.
18.5.13 - Se o licitante for aprovado na prova de conceito sua proposta e sua proposta
estiver em conformidade com o edital, ela será aceita.
18.5.14 – Caso o licitante seja reprovado sua proposta será desclassificada e o segundo
licitante colocado terá oportunidade de apresentar seu software numa prova de conceito. O
prazo para apresentação do segundo colocado será o mesmo da primeira, ou seja de 05
(cinco) dias úteis, contados a partir da sua convocação
18.5.15 – A prova de conceito de conceitos será realizada no horário de 8:00 as 18h, na
sede da Secretaria de Administração, sítio à Rua Furtunato Silva, s/n, Centro, Pedra
Branca – CEP: 63.630-000.
19 – EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
19.1. Os serviços serão executados nas dependências da Prefeitura Municipal de Pedra
Branca, com pessoal, mobília e equipamentos de responsabilidade da CONTRATADA.

20 - ANEXOS DO EDITAL
20.1. Integra o presente Edital, dele fazendo parte como se transcrita em seu corpo.
ANEXO I – Modelo de Proposta da Licitação;
ANEXO II – Minuta do Contrato;
ANEXO III – Carta de Credenciamento;
ANEXO IV – Declaração de Idoneidade;
ANEXO V – Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
ANEXO VI – Declaração de Responsabilidade;
ANEXO VII – Declaração de que não emprega Menores de Idade;
ANEXO VIII - Declaração de cumprimento e requisito de habilitação;
ANEXO IX – Termo de Renúncia;
ANEXO X – Termo de Referência;
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ANEXO I
MODELO DE PROPOSTA DA LICITAÇÃO
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 013/2020
PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020/PP
(Identificação da Proponente – Razão Social, endereço, nº do CNPJ, etc.)
A proposta deverá ser apresentada de acordo com as instruções contidas no edital deste
Pregão.
Não serão admitidas, em nenhuma hipótese, as propostas que fizerem referência as de
outros proponentes, sob pena de desclassificação.
A proponente deverá formular sua proposta em papel próprio, de preferência timbrado,
sendo que a apresentação da proposta através do simples preenchimento do presente
modelo acarretará a desclassificação da proposta.
Indicação da marca ou o nome da empresa prestadora do serviço e das especificações
claras e detalhadas, quando for o caso;

Item

Descrição dos Serviços

Valor
Unid. Quant. Unitário
(R$)

1

Contratação da prestação de serviços técnicos
profissionais de gestão documental compreendendo
a elaboração de relatórios, análises técnica e
conferência de todos os processos licitatórios e
processos de despesas, bem como a mudança de
Mês
suporte papel para digital incluindo armazenamento
em sistema em nuvem e organização dos acervos
físicos, mediante a orientação de profissionais das
áreas biblioteconomia, informática e digital junto a
Secretaria de Administração.

11

2

Contratação da prestação de serviços técnicos
profissionais de gestão documental compreendendo
a elaboração de relatórios, análises técnica e
conferência de todos os processos licitatórios e
processos de despesas, bem como a mudança de
Mês
suporte papel para digital incluindo armazenamento
em sistema em nuvem e organização dos acervos
físicos, mediante a orientação de profissionais das
áreas biblioteconomia, informática e digital junto a
Secretaria de Finanças.

11
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3

Contratação da prestação de serviços técnicos
profissionais de gestão documental compreendendo
a elaboração de relatórios, análises técnica e
conferência de todos os processos licitatórios e
processos de despesas, bem como a mudança de
Mês
suporte papel para digital incluindo armazenamento
em sistema em nuvem e organização dos acervos
físicos, mediante a orientação de profissionais das
áreas biblioteconomia, informática e digital junto a
Secretaria de Educação.

11

4

Contratação da prestação de serviços técnicos
profissionais de gestão documental compreendendo
a elaboração de relatórios, análises técnica e
conferência de todos os processos licitatórios e
processos de despesas, bem como a mudança de
Mês
suporte papel para digital incluindo armazenamento
em sistema em nuvem e organização dos acervos
físicos, mediante a orientação de profissionais das
áreas biblioteconomia, informática e digital junto a
Secretaria de Saúde.

11

5

Contratação da prestação de serviços técnicos
profissionais de gestão documental compreendendo
a elaboração de relatórios, análises técnica e
conferência de todos os processos licitatórios e
processos de despesas, bem como a mudança de
Mês
suporte papel para digital incluindo armazenamento
em sistema em nuvem e organização dos acervos
físicos, mediante a orientação de profissionais das
áreas biblioteconomia, informática e digital junto a
Secretaria de Assistência Social.

11

6

Contratação da prestação de serviços técnicos
profissionais de gestão documental compreendendo
a elaboração de relatórios, análises técnica e
conferência de todos os processos licitatórios e
processos de despesas, bem como a mudança de
Mês
suporte papel para digital incluindo armazenamento
em sistema em nuvem e organização dos acervos
físicos, mediante a orientação de profissionais das
áreas biblioteconomia, informática e digital junto ao
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto.

11

Totais
Total Global da Proposta R$ ...... (valor por extenso).
A proponente deverá realizar a especificação que julgar necessária.
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O pagamento será efetuado após a entrega dos produtos esperados, de acordo com o
edital, acompanhado de nota fiscal.
Validade da proposta ____/_____/________ [no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da
data da sua emissão] (informação obrigatória).
Proponho-me a prestar os serviços constantes do anexo I, obedecendo ao edital de
licitação.
_____________, ______ de _______________ de 2020.

_____________________________________________
(Assinatura do representante legal da Proponente)
Carimbo do CNPJ
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ANEXO II
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO Nº _____/2020.

Pelo presente instrumento, o Município de Pedra Branca, através da Secretaria
Municipal de Administração, inscrito no CNPJ sob o Nº 07.726.540/0001-04,
representada pela Secretária, a Sra. Elis Regina Barros Lins, inscrito no CPF sob o nº
_________________ e RG nº ______________ SSP/CE, doravante denominado
CONTRATANTE e a empresa ______________________________, com sede à
___________________ n° _____, Bairro ______________, ________ - CE, CEP
____________, aqui denominada CONTRATADA, representada pelo sócio
___________________________________, portador da Cédula de Identidade RG n°
____________ ______ e inscrito no CPF n° _______________________ e o
____________________________, portador da Cédula de Identidade RG n°
_____________________ e inscrito n o CPF n° __________________, consoante as
disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, celebram o presente contrato,
mediante as cláusulas e condições abaixo pactuadas.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto do presente contrato é a Contratação de licença de uso para a realização de
mudança de suporte Papel para Digital dos documentos provenientes da Secretaria de
Administração, Secretaria de Finanças, Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde, com
alocação de recursos necessários para operacionalização, conforme especificações
contidas nos anexos deste Edital.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO
O preço ajustado para aquisição do objeto da licitação e ao qual o CONTRATANTE se
obriga a adimplir e o CONTRATADO concorda em receber é de R$ ............
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
O presente contrato terá vigência até 31/12/2020, e sua eficácia dar-se-á a partir da data da
assinatura do contrato.
CLÁUSULA QUARTA – DA ATUALIZAÇÃO DE VALORES
O valor pactuado entre as partes para o fornecimento do objeto da licitação, somente será
reajustado (a maior ou a menor), se comprovado na hipótese da alínea “d” do inciso II do
Art. 65 da lei 8.666/93, em que será aplicado ao valor unitário utilizando o índice IGPM.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - O reajuste do valor se fará mediante solicitação formal da
parte interessada, devidamente justificado, se concretizando através de acordo entre as
partes.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Todavia o valor pactuado poderá ser revisto mediante
solicitação do Contratado com vista à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do
contrato, após um ano, a contar da data da contratação, sempre observando os itens do
Edital, onde as eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação de
superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis,
bem como, de demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato e, em
conformidade com a Planilha de Custos e Formação de Preços que deverá acompanhar a
solicitação do contratado.
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O pagamento do valor devido para o fornecimento do objeto deste edital será realizado no
prazo de no máximo 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal pela
Contratada e acompanhada de Certidão Negativa de INSS, FGTS e Certidão Tributo
Municipal.
Os pagamentos serão efetuados através das seguintes dotações orçamentárias:
Secretaria de Administração: 1301.04.122.0037.2084, Elemento de Despesa:
33903900, Fonte: 1001000000.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou
feriado, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento será efetuado diretamente à CONTRATADA
ou representante legal, previamente credenciado perante a Administração Pública.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado
até que providências pertinentes sejam tomadas por parte da Contratada, emitente da
fatura.
PARÁGRAFO QUARTO - As Notas Fiscais deverão ser entregues na sede do Licitador,
no endereço já declinado no preâmbulo do presente, contendo a descrição Processo
Licitatório n° 013/2020, Pregão Presencial n° 013/2020/PP.
PARÁGRAFO QUINTO - O pagamento será efetuado pela Tesouraria do
Licitador/Contratante.
PARÁGRAFO SEXTO - Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição
contratual, os pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de
quaisquer outras disposições contratuais.
CLÁUSULA SEXTA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
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Constituem direitos do CONTRATANTE receber e fazer cumprir o objeto deste Contrato
nas condições ajustadas e da CONTRATADA perceber o valor pactuado na forma e prazo
estabelecidos.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem obrigações do CONTRATANTE:
a) efetuar o pagamento ajustado;
b) esclarecer à CONTRATADA toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, com referência
ao fornecimento dos bens.
c) manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto
contratado.
d) Solicitar a prestação dos serviços.
e) Exigir a apresentação de notas fiscais, recibos, atestados, declarações e outros
documentos que comprovem: as operações realizadas, o cumprimento de pedidos, o
atendimento de providências, o compromisso de qualidade, bem como fornecer à
CONTRATADA recibos, atestados, vistos, declarações e autorizações de outros
compromissos que exijam tais comprovações.
f) A contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da
contratada para terceiros, sejam fabricantes, intermediários ou quaisquer outros.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) executar e/ou fornecer o objeto, de acordo com as especificações contidas na Cláusula
primeira e seus parágrafos sempre de acordo com a unidade gestora do presente Contrato.
b) responsabilizar-se por todos os custos inerentes aos estágios, seguros, encargos sociais,
tributos, transporte e outras despesas necessárias para o fornecimento do objeto do
Contrato.
c) responsabilizar-se pela integral prestação contratual, inclusive quanto às obrigações
decorrentes da inobservância da legislação em vigor;
d) atender aos encargos de lei;
e) assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, por si ou por seus representantes, na execução do objeto do presente contrato,
isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que eventualmente possa
ocorrer;
f) manter, sempre por escrito com o CONTRATANTE, os entendimentos sobre o objeto
contratado.
g) A contratada não será responsável por qualquer perda ou dano resultante de caso
fortuito ou força maior e por quaisquer trabalhos, serviços ou responsabilidades não
previstos no edital, proposta e no contrato assinado com a CONTRATANTE.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Será de responsabilidade do Contratado o pagamento de
toda e qualquer situação decorrente da execução do objeto da licitação a que se refere o
presente contrato, inclusive eventuais reclamatórias trabalhistas que venham a ser
formuladas decorrentes dessa respectiva execução.
PARÁGRAFO QUARTO - A Licitante deverá se responsabilizar por todas as despesas
exigidas pelos órgãos competentes como Tributos Municipais, encargos sociais,
Prefeitura Municipal de Pedra Branca – CE, Rua José Joaquim de Souza, N° 10 – Centro, CEP 63630-000
Telefone: (88) 2101-1492 – FAX 2438 www.pedrabranca.ce.gov.br, prefeitura_pmpb@hotmail.com
CNPJ: 07.726.540/0001-04

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

trabalhistas, fiscais, bem como, quaisquer outras despesas necessárias para a execução do
objeto do presente contrato;
PARÁGRAFO QUINTO - A Licitante é responsável por danos causados diretamente a
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando a execução do
objeto.
PARÁGRAFO SEXTO - Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados
tempestivamente ou indevidamente fundamentados, ficando sua aceitação a critério do
CONTRATANTE.
PARÁGRAFO OITAVO - Obrigação da contratada de manter, durante toda a execução
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA MULTA
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

POR

INADIMPLÊNCIA

DAS

Para a ocorrência de qualquer forma de inadimplência da CONTRATADA, quanto as suas
obrigações assumidas em decorrência do presente contrato, seja parcial ou integral,
assegurada à ampla defesa a CONTRATADA ficará sujeita as seguintes penalidades, sem
prejuízo das demais cominações aplicáveis:
I - Advertência, por escrito;
II - No caso do não cumprimento do prazo de entrega do objeto, será aplicável à
proponente multa moratória equivalente a 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o
valor total do serviço; limitada a 10% (dez por cento) do valor total do serviço requisitado.
III - Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor contratado em caso de inexecução total
ou parcial das obrigações assumidas;
IV - Verificada qualquer infração do contrato, por parte da contratada, independente de
notificação judicial, a contratante poderá rescindi-lo.
V - Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos;
VI - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A advertência será aplicada em caso de faltas leves, assim
entendidas aquelas que não acarretem prejuízos de monta ao interesse do objeto
contratado.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os dias de atraso serão corridos e contados a partir da data
de entrega prevista.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A cobrança da multa será efetivada por desconto ao
pagamento das faturas, nas garantias ou ainda diretamente da CONTRATADA.
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PARÁGRAFO QUARTO - No caso da cobrança da multa diretamente da
CONTRATADA, esta deverá ser recolhida dentro do prazo de três dias úteis, a contar da
correspondente notificação.
PARÁGRAFO QUINTO - A penalidade de suspensão temporária de licitar e contratar
com a CONTRATANTE pelo prazo de até 05 (cinco) anos poderá ser aplicada nos
seguintes casos, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos à CONTRATANTE:
a) REINCIDÊNCIA EM DESCUMPRIMENTO DE PRAZO CONTRATUAL;
b) DESCUMPRIMENTO OU PARCIAL CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES
CONTRATUAIS;
c) RESCISÃO DO CONTRATO.
PARÁGRAFO SEXTO - A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser
proposta à CONTRATADA que descumprir ou cumprir parcialmente as obrigações
contratuais, desde que desses fatos não resultem prejuízos à CONTRATANTE.
PARÁGRAFO SÉTIMO - As penalidades de suspensão temporária de licitar e contratar
com a CONTRATANTE e, de declaração inidoneidade poderão ser aplicadas, ainda, à
CONTRATADA que tenha sofrido condenação definitiva por prática de fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos, ou deixou de cumprir suas obrigações fiscais ou
parafiscais.
PARÁGRAFO OITAVO - As penalidades previstas de advertência, suspensão
temporária, ou de declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com a
pena de multa.
PARÁGRAFO NONO - As penalidades de impedimento temporário para licitar e
contratar com a CONTRATANTE e a de declaração de inidoneidade serão aplicadas por
competente autoridade, após a instrução do respectivo processo, no qual fica assegurada a
ampla defesa da CONTRATADA interessada.
CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DA
PROPOSTA
PARÁGRAFO PRIMEIRO - À proponente que não honrar a proposta protocolada ou
solicitar a desistência dela após ser declarada vencedora e assinatura do contrato poderão
ser aplicadas, a critério da Administração, as seguintes penalidades.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Multa de até 2,0 % (dois por cento) do valor global
proposto, no caso de desistência de proposta protocolada ou lance verbal oferecido após a
assinatura da Ata ou do Contrato, e ainda poderão ser aplicadas, neste caso, as penalidades
dos itens seguintes.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Suspensão do direito de licitar pelo prazo que a autoridade
competente fixar, segundo graduação que for estipulada em razão da natureza da falta.
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PARÁGRAFO QUARTO - A declaração de inidoneidade para licitar na Administração
Municipal.
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO
O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE,
independentemente de notificação Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipóteses:
a) infringência de qualquer obrigação ajustada.
b) liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA.
c) se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir,
caucionar ou transacionar qualquer direito decorrente deste contrato.
d) os demais mencionados no Artigo 78 da Lei n° 8.666/93.
e) o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 desta Lei.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA indenizará o CONTRATANTE por
todos os prejuízos que esta vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento
de suas obrigações contratuais.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O não cumprimento das disposições especificadas neste
Contrato implicará automaticamente na quebra de Contrato, ensejando rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal Nº 8.666/93, reconhecidos desde já os
direitos da Administração, com relação às normas contratuais e as previstas em Lei ou
Regulamento dispostas no presente instrumento;
CLÁUSULA DÉCIMA – DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS
A troca eventual de documentos e cartas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA
será feita por meio de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de
entrega de documentos ou cartas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Ao presente contrato se aplica as seguintes disposições gerais:
a) Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de
obrigações da CONTRATADA, esta ficará impedida de participar de novos contratos com
o CONTRATANTE, bem como sofrerá as penalidades previstas no Artigo n° 87 da Lei
8.666/93.
b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de
todas as obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista,
previdenciária, comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do
CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente
advirem de prejuízos causados a terceiros.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PARTES INTEGRANTES
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As condições estabelecidas no edital do Processo Licitatório nº. 013/2020 – PREGÃO
PRESENCIAL nº. 013/2020/PP e na proposta de preços apresentada pela
CONTRATADA, são partes integrantes deste instrumento, independentemente de
transcrição.
PARÁGRAFO ÚNICO - Serão incorporados a este contrato, mediante termos aditivos
quaisquer modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes
das obrigações assumidas pelo CONTRATANTE e CONTRATADA, tais como normas
gerais de serviços.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA –DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
Este contrato fica vinculado ao Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020/PP.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICIDADE
Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato será publicado no Jornal Oficial do
Estado, pelo CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no art. 61, § 1º, da Lei
8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Quaisquer controvérsias e omissões deste contrato serão regidas pela Lei Federal
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização dos serviços prestados e cumprimento do contrato, bem como sua
qualidade será realizada pela Secretaria Municipal de Administração, o qual sempre estará
informada das atividades desenvolvidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços serão executados nas dependências da Prefeitura Municipal de Pedra Branca,
com pessoal, mobília e equipamentos de responsabilidade da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA SUCESSÃO E FORO
As partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias (impressas por sistema
eletrônico de dados) de igual teor e forma, na presença das 02 (duas) testemunhas abaixo,
obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado,
elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Pedra Branca, estado do Ceará, não obstante
qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a
manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e
outras em direito permitidas neste referido foro.
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Pedra Branca - CE, _____ de _______________de 2020.

_________________________________________
CONTRATANTE

___________________________
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
NOME:
CPF:
NOME:
CPF:
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ANEXO II
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO Nº _____/2020.

Pelo presente instrumento, o Município de Pedra Branca, através da Secretaria
Municipal de Saúde, inscrito no CNPJ sob o Nº 06.041.881/0001-75 , representada pela
Secretária, a Sra. MERILANE DAVID MENDES, RG nº ___________ SSP CE e CPF nº
____________, , doravante denominado CONTRATANTE e a empresa
______________________________, com sede à ___________________ n° _____,
Bairro: ______________, ________ - CE, CEP ____________, aqui denominada
CONTRATADA, representada pelos sócios ___________________________________,
portador da Cédula de Identidade RG n° ____________ ______ e inscrito no CPF n°
_______________________ e o ____________________________, portador da Cédula
de Identidade RG n° _____________________ e inscrito n o CPF n°
__________________, consoante as disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas
alterações, celebram o presente contrato, mediante as cláusulas e condições abaixo
pactuadas.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto do presente contrato é a Contratação de licença de uso para a realização de
mudança de suporte Papel para Digital dos documentos provenientes da Secretaria de
Administração, Secretaria de Finanças, Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde, com
alocação de recursos necessários para operacionalização, conforme especificações
contidas nos anexos deste Edital.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO
O preço ajustado para aquisição do objeto da licitação e ao qual o CONTRATANTE se
obriga a adimplir e o CONTRATADO concorda em receber é de R$ ............
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
O presente contrato terá vigência até 31/12/2020, e sua eficácia dar-se-á a partir da data da
assinatura do contrato.
CLÁUSULA QUARTA – DA ATUALIZAÇÃO DE VALORES
O valor pactuado entre as partes para o fornecimento do objeto da licitação, somente será
reajustado (a maior ou a menor), se comprovado na hipótese da alínea “d” do inciso II do
Art. 65 da lei 8.666/93, em que será aplicado ao valor unitário utilizando o índice IGPM.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - O reajuste do valor se fará mediante solicitação formal da
parte interessada, devidamente justificado, se concretizando através de acordo entre as
partes.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Todavia o valor pactuado poderá ser revisto mediante
solicitação do Contratado com vista à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do
contrato, após um ano, a contar da data da contratação, sempre observando os itens do
Edital, onde as eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação de
superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis,
bem como, de demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato e, em
conformidade com a Planilha de Custos e Formação de Preços que deverá acompanhar a
solicitação do contratado.
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O pagamento do valor devido para o fornecimento do objeto deste edital será realizado no
prazo de no máximo 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal pela
Contratada e acompanhada de Certidão Negativa de INSS, FGTS e Certidão Tributo
Municipal.
Os pagamentos serão efetuados através das seguintes dotações orçamentárias:
Secretaria de Saúde: 0501.10.122.0037.2017 , Elemento de Despesa: 33903900, Fonte:
1211000000.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou
feriado, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento será efetuado diretamente à CONTRATADA
ou representante legal, previamente credenciado perante a Administração Pública.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado
até que providências pertinentes sejam tomadas por parte da Contratada, emitente da
fatura.
PARÁGRAFO QUARTO - As Notas Fiscais deverão ser entregues na sede do Licitador,
no endereço já declinado no preâmbulo do presente, contendo a descrição Processo
Licitatório n° 013/2020, Pregão Presencial n° 013/2020/PP.
PARÁGRAFO QUINTO - O pagamento será efetuado pela Tesouraria do
Licitador/Contratante.
PARÁGRAFO SEXTO - Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição
contratual, os pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de
quaisquer outras disposições contratuais.
CLÁUSULA SEXTA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
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Constituem direitos do CONTRATANTE receber e fazer cumprir o objeto deste Contrato
nas condições ajustadas e da CONTRATADA perceber o valor pactuado na forma e prazo
estabelecidos.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem obrigações do CONTRATANTE:
a) efetuar o pagamento ajustado;
b) esclarecer à CONTRATADA toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, com referência
ao fornecimento dos bens.
c) manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto
contratado.
d) Solicitar a prestação dos serviços.
e) Exigir a apresentação de notas fiscais, recibos, atestados, declarações e outros
documentos que comprovem: as operações realizadas, o cumprimento de pedidos, o
atendimento de providências, o compromisso de qualidade, bem como fornecer à
CONTRATADA recibos, atestados, vistos, declarações e autorizações de outros
compromissos que exijam tais comprovações.
f) A contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da
contratada para terceiros, sejam fabricantes, intermediários ou quaisquer outros.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) executar e/ou fornecer o objeto, de acordo com as especificações contidas na Cláusula
primeira e seus parágrafos sempre de acordo com a unidade gestora do presente Contrato.
b) responsabilizar-se por todos os custos inerentes aos estágios, seguros, encargos sociais,
tributos, transporte e outras despesas necessárias para o fornecimento do objeto do
Contrato.
c) responsabilizar-se pela integral prestação contratual, inclusive quanto às obrigações
decorrentes da inobservância da legislação em vigor;
d) atender aos encargos de lei;
e) assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, por si ou por seus representantes, na execução do objeto do presente contrato,
isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que eventualmente possa
ocorrer;
f) manter, sempre por escrito com o CONTRATANTE, os entendimentos sobre o objeto
contratado.
g) A contratada não será responsável por qualquer perda ou dano resultante de caso
fortuito ou força maior e por quaisquer trabalhos, serviços ou responsabilidades não
previstos no edital, proposta e no contrato assinado com a CONTRATANTE.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Será de responsabilidade do Contratado o pagamento de
toda e qualquer situação decorrente da execução do objeto da licitação a que se refere o
presente contrato, inclusive eventuais reclamatórias trabalhistas que venham a ser
formuladas decorrentes dessa respectiva execução.
PARÁGRAFO QUARTO - A Licitante deverá se responsabilizar por todas as despesas
exigidas pelos órgãos competentes como Tributos Municipais, encargos sociais,
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trabalhistas, fiscais, bem como, quaisquer outras despesas necessárias para a execução do
objeto do presente contrato;
PARÁGRAFO QUINTO - A Licitante é responsável por danos causados diretamente a
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando a execução do
objeto.
PARÁGRAFO SEXTO - Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados
tempestivamente ou indevidamente fundamentados, ficando sua aceitação a critério do
CONTRATANTE.
PARÁGRAFO OITAVO - Obrigação da contratada de manter, durante toda a execução
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA MULTA
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

POR

INADIMPLÊNCIA

DAS

Para a ocorrência de qualquer forma de inadimplência da CONTRATADA, quanto as suas
obrigações assumidas em decorrência do presente contrato, seja parcial ou integral,
assegurada à ampla defesa a CONTRATADA ficará sujeita as seguintes penalidades, sem
prejuízo das demais cominações aplicáveis:
I - Advertência, por escrito;
II - No caso do não cumprimento do prazo de entrega do objeto, será aplicável à
proponente multa moratória equivalente a 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o
valor total do serviço; limitada a 10% (dez por cento) do valor total do serviço requisitado.
III - Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor contratado em caso de inexecução total
ou parcial das obrigações assumidas;
IV - Verificada qualquer infração do contrato, por parte da contratada, independente de
notificação judicial, a contratante poderá rescindi-lo.
V - Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos;
VI - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A advertência será aplicada em caso de faltas leves, assim
entendidas aquelas que não acarretem prejuízos de monta ao interesse do objeto
contratado.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os dias de atraso serão corridos e contados a partir da data
de entrega prevista.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A cobrança da multa será efetivada por desconto ao
pagamento das faturas, nas garantias ou ainda diretamente da CONTRATADA.
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PARÁGRAFO QUARTO - No caso da cobrança da multa diretamente da
CONTRATADA, esta deverá ser recolhida dentro do prazo de três dias úteis, a contar da
correspondente notificação.
PARÁGRAFO QUINTO - A penalidade de suspensão temporária de licitar e contratar
com a CONTRATANTE pelo prazo de até 05 (cinco) anos poderá ser aplicada nos
seguintes casos, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos à CONTRATANTE:
a) REINCIDÊNCIA EM DESCUMPRIMENTO DE PRAZO CONTRATUAL;
b) DESCUMPRIMENTO OU PARCIAL CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES
CONTRATUAIS;
c) RESCISÃO DO CONTRATO.
PARÁGRAFO SEXTO - A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser
proposta à CONTRATADA que descumprir ou cumprir parcialmente as obrigações
contratuais, desde que desses fatos não resultem prejuízos à CONTRATANTE.
PARÁGRAFO SÉTIMO - As penalidades de suspensão temporária de licitar e contratar
com a CONTRATANTE e, de declaração inidoneidade poderão ser aplicadas, ainda, à
CONTRATADA que tenha sofrido condenação definitiva por prática de fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos, ou deixou de cumprir suas obrigações fiscais ou
parafiscais.
PARÁGRAFO OITAVO - As penalidades previstas de advertência, suspensão
temporária, ou de declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com a
pena de multa.
PARÁGRAFO NONO - As penalidades de impedimento temporário para licitar e
contratar com a CONTRATANTE e a de declaração de inidoneidade serão aplicadas por
competente autoridade, após a instrução do respectivo processo, no qual fica assegurada a
ampla defesa da CONTRATADA interessada.
CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DA
PROPOSTA
PARÁGRAFO PRIMEIRO - À proponente que não honrar a proposta protocolada ou
solicitar a desistência dela após ser declarada vencedora e assinatura do contrato poderão
ser aplicadas, a critério da Administração, as seguintes penalidades.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Multa de até 2,0 % (dois por cento) do valor global
proposto, no caso de desistência de proposta protocolada ou lance verbal oferecido após a
assinatura da Ata ou do Contrato, e ainda poderão ser aplicadas, neste caso, as penalidades
dos itens seguintes.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Suspensão do direito de licitar pelo prazo que a autoridade
competente fixar, segundo graduação que for estipulada em razão da natureza da falta.
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PARÁGRAFO QUARTO - A declaração de inidoneidade para licitar na Administração
Municipal.
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO
O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE,
independentemente de notificação Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipóteses:
a) infringência de qualquer obrigação ajustada.
b) liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA.
c) se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir,
caucionar ou transacionar qualquer direito decorrente deste contrato.
d) os demais mencionados no Artigo 78 da Lei n° 8.666/93.
e) o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 desta Lei.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA indenizará o CONTRATANTE por
todos os prejuízos que esta vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento
de suas obrigações contratuais.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O não cumprimento das disposições especificadas neste
Contrato implicará automaticamente na quebra de Contrato, ensejando rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal Nº 8.666/93, reconhecidos desde já os
direitos da Administração, com relação às normas contratuais e as previstas em Lei ou
Regulamento dispostas no presente instrumento;
CLÁUSULA DÉCIMA – DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS
A troca eventual de documentos e cartas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA
será feita por meio de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de
entrega de documentos ou cartas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Ao presente contrato se aplica as seguintes disposições gerais:
a) Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de
obrigações da CONTRATADA, esta ficará impedida de participar de novos contratos com
o CONTRATANTE, bem como sofrerá as penalidades previstas no Artigo n° 87 da Lei
8.666/93.
b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de
todas as obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista,
previdenciária, comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do
CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente
advirem de prejuízos causados a terceiros.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PARTES INTEGRANTES
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As condições estabelecidas no edital do Processo Licitatório nº. 013/2020 – PREGÃO
PRESENCIAL nº. 013/2020/PP e na proposta de preços apresentada pela
CONTRATADA, são partes integrantes deste instrumento, independentemente de
transcrição.
PARÁGRAFO ÚNICO - Serão incorporados a este contrato, mediante termos aditivos
quaisquer modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes
das obrigações assumidas pelo CONTRATANTE e CONTRATADA, tais como normas
gerais de serviços.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA –DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
Este contrato fica vinculado ao Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020/PP.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICIDADE
Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato será publicado no Jornal Oficial do
Estado, pelo CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no art. 61, § 1º, da Lei
8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Quaisquer controvérsias e omissões deste contrato serão regidas pela Lei Federal
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização dos serviços prestados e cumprimento do contrato, bem como sua
qualidade será realizada pela Secretaria Municipal de Saúde, o qual sempre estará
informada das atividades desenvolvidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços serão executados nas dependências da Prefeitura Municipal de Pedra Branca,
com pessoal, mobília e equipamentos de responsabilidade da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA SUCESSÃO E FORO
As partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias (impressas por sistema
eletrônico de dados) de igual teor e forma, na presença das 02 (duas) testemunhas abaixo,
obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado,
elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Pedra Branca, estado do Ceará, não obstante
qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a
manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e
outras em direito permitidas neste referido foro.
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Pedra Branca - CE, _____ de _______________de 2020.

__________________________
CONTRATANTE

___________________________
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
NOME:
CPF:
NOME:
CPF:
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ANEXO II
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO Nº _____/2020.

Pelo presente instrumento, o Município de Pedra Branca, através da Secretaria
Municipal de Finanças, inscrito no CNPJ sob o Nº 07.726.540/0001-04, representada
pela Secretária, a Sra. Lidiane Arruda Galindo, inscrito no CPF sob o nº
_________________ e RG nº ______________ – SSP-CE, doravante denominado
CONTRATANTE e a empresa ______________________________, com sede à
___________________ n° _____, Bairro ______________, ________ - CE, CEP
____________, aqui denominada CONTRATADA, representada pelo sócio
___________________________________, portador da Cédula de Identidade RG n°
____________ ______ e inscrito no CPF n° _______________________ e o
____________________________, portador da Cédula de Identidade RG n°
_____________________ e inscrito n o CPF n° __________________, consoante as
disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, celebram o presente contrato,
mediante as cláusulas e condições abaixo pactuadas.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto do presente contrato é a Contratação de licença de uso para a realização de
mudança de suporte Papel para Digital dos documentos provenientes da Secretaria de
Administração, Secretaria de Finanças, Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde, com
alocação de recursos necessários para operacionalização, conforme especificações
contidas nos anexos deste Edital.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO
O preço ajustado para aquisição do objeto da licitação e ao qual o CONTRATANTE se
obriga a adimplir e o CONTRATADO concorda em receber é de R$ ............
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
O presente contrato terá vigência até 31/12/2020, e sua eficácia dar-se-á a partir da data da
assinatura do contrato.
CLÁUSULA QUARTA – DA ATUALIZAÇÃO DE VALORES
O valor pactuado entre as partes para o fornecimento do objeto da licitação, somente será
reajustado (a maior ou a menor), se comprovado na hipótese da alínea “d” do inciso II do
Art. 65 da lei 8.666/93, em que será aplicado ao valor unitário utilizando o índice IGPM.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - O reajuste do valor se fará mediante solicitação formal da
parte interessada, devidamente justificado, se concretizando através de acordo entre as
partes.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Todavia o valor pactuado poderá ser revisto mediante
solicitação do Contratado com vista à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do
contrato, após um ano, a contar da data da contratação, sempre observando os itens do
Edital, onde as eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação de
superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis,
bem como, de demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato e, em
conformidade com a Planilha de Custos e Formação de Preços que deverá acompanhar a
solicitação do contratado.
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O pagamento do valor devido para o fornecimento do objeto deste edital será realizado no
prazo de no máximo 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal pela
Contratada e acompanhada de Certidão Negativa de INSS, FGTS e Certidão Tributo
Municipal.
Os pagamentos serão efetuados através das seguintes dotações orçamentárias:
Secretaria de Finanças: 0201.04.122.0037.2004, Elemento de Despesa: 33903900,
Fonte 1001000000.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou
feriado, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento será efetuado diretamente à CONTRATADA
ou representante legal, previamente credenciado perante a Administração Pública.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado
até que providências pertinentes sejam tomadas por parte da Contratada, emitente da
fatura.
PARÁGRAFO QUARTO - As Notas Fiscais deverão ser entregues na sede do Licitador,
no endereço já declinado no preâmbulo do presente, contendo a descrição Processo
Licitatório n° 013/2020, Pregão Presencial n° 013/2020/PP.
PARÁGRAFO QUINTO - O pagamento será efetuado pela Tesouraria do
Licitador/Contratante.
PARÁGRAFO SEXTO - Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição
contratual, os pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de
quaisquer outras disposições contratuais.
CLÁUSULA SEXTA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
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Constituem direitos do CONTRATANTE receber e fazer cumprir o objeto deste Contrato
nas condições ajustadas e da CONTRATADA perceber o valor pactuado na forma e prazo
estabelecidos.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem obrigações do CONTRATANTE:
a) efetuar o pagamento ajustado;
b) esclarecer à CONTRATADA toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, com referência
ao fornecimento dos bens.
c) manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto
contratado.
d) Solicitar a prestação dos serviços.
e) Exigir a apresentação de notas fiscais, recibos, atestados, declarações e outros
documentos que comprovem: as operações realizadas, o cumprimento de pedidos, o
atendimento de providências, o compromisso de qualidade, bem como fornecer à
CONTRATADA recibos, atestados, vistos, declarações e autorizações de outros
compromissos que exijam tais comprovações.
f) A contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da
contratada para terceiros, sejam fabricantes, intermediários ou quaisquer outros.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) executar e/ou fornecer o objeto, de acordo com as especificações contidas na Cláusula
primeira e seus parágrafos sempre de acordo com a unidade gestora do presente Contrato.
b) responsabilizar-se por todos os custos inerentes aos estágios, seguros, encargos sociais,
tributos, transporte e outras despesas necessárias para o fornecimento do objeto do
Contrato.
c) responsabilizar-se pela integral prestação contratual, inclusive quanto às obrigações
decorrentes da inobservância da legislação em vigor;
d) atender aos encargos de lei;
e) assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, por si ou por seus representantes, na execução do objeto do presente contrato,
isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que eventualmente possa
ocorrer;
f) manter, sempre por escrito com o CONTRATANTE, os entendimentos sobre o objeto
contratado.
g) A contratada não será responsável por qualquer perda ou dano resultante de caso
fortuito ou força maior e por quaisquer trabalhos, serviços ou responsabilidades não
previstos no edital, proposta e no contrato assinado com a CONTRATANTE.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Será de responsabilidade do Contratado o pagamento de
toda e qualquer situação decorrente da execução do objeto da licitação a que se refere o
presente contrato, inclusive eventuais reclamatórias trabalhistas que venham a ser
formuladas decorrentes dessa respectiva execução.
PARÁGRAFO QUARTO - A Licitante deverá se responsabilizar por todas as despesas
exigidas pelos órgãos competentes como Tributos Municipais, encargos sociais,
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trabalhistas, fiscais, bem como, quaisquer outras despesas necessárias para a execução do
objeto do presente contrato;
PARÁGRAFO QUINTO - A Licitante é responsável por danos causados diretamente a
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando a execução do
objeto.
PARÁGRAFO SEXTO - Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados
tempestivamente ou indevidamente fundamentados, ficando sua aceitação a critério do
CONTRATANTE.
PARÁGRAFO OITAVO - Obrigação da contratada de manter, durante toda a execução
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA MULTA
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

POR

INADIMPLÊNCIA

DAS

Para a ocorrência de qualquer forma de inadimplência da CONTRATADA, quanto as suas
obrigações assumidas em decorrência do presente contrato, seja parcial ou integral,
assegurada à ampla defesa a CONTRATADA ficará sujeita as seguintes penalidades, sem
prejuízo das demais cominações aplicáveis:
I - Advertência, por escrito;
II - No caso do não cumprimento do prazo de entrega do objeto, será aplicável à
proponente multa moratória equivalente a 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o
valor total do serviço; limitada a 10% (dez por cento) do valor total do serviço requisitado.
III - Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor contratado em caso de inexecução total
ou parcial das obrigações assumidas;
IV - Verificada qualquer infração do contrato, por parte da contratada, independente de
notificação judicial, a contratante poderá rescindi-lo.
V - Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos;
VI - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A advertência será aplicada em caso de faltas leves, assim
entendidas aquelas que não acarretem prejuízos de monta ao interesse do objeto
contratado.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os dias de atraso serão corridos e contados a partir da data
de entrega prevista.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A cobrança da multa será efetivada por desconto ao
pagamento das faturas, nas garantias ou ainda diretamente da CONTRATADA.
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PARÁGRAFO QUARTO - No caso da cobrança da multa diretamente da
CONTRATADA, esta deverá ser recolhida dentro do prazo de três dias úteis, a contar da
correspondente notificação.
PARÁGRAFO QUINTO - A penalidade de suspensão temporária de licitar e contratar
com a CONTRATANTE pelo prazo de até 05 (cinco) anos poderá ser aplicada nos
seguintes casos, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos à CONTRATANTE:
a) REINCIDÊNCIA EM DESCUMPRIMENTO DE PRAZO CONTRATUAL;
b) DESCUMPRIMENTO OU PARCIAL CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES
CONTRATUAIS;
c) RESCISÃO DO CONTRATO.
PARÁGRAFO SEXTO - A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser
proposta à CONTRATADA que descumprir ou cumprir parcialmente as obrigações
contratuais, desde que desses fatos não resultem prejuízos à CONTRATANTE.
PARÁGRAFO SÉTIMO - As penalidades de suspensão temporária de licitar e contratar
com a CONTRATANTE e, de declaração inidoneidade poderão ser aplicadas, ainda, à
CONTRATADA que tenha sofrido condenação definitiva por prática de fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos, ou deixou de cumprir suas obrigações fiscais ou
parafiscais.
PARÁGRAFO OITAVO - As penalidades previstas de advertência, suspensão
temporária, ou de declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com a
pena de multa.
PARÁGRAFO NONO - As penalidades de impedimento temporário para licitar e
contratar com a CONTRATANTE e a de declaração de inidoneidade serão aplicadas por
competente autoridade, após a instrução do respectivo processo, no qual fica assegurada a
ampla defesa da CONTRATADA interessada.
CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DA
PROPOSTA
PARÁGRAFO PRIMEIRO - À proponente que não honrar a proposta protocolada ou
solicitar a desistência dela após ser declarada vencedora e assinatura do contrato poderão
ser aplicadas, a critério da Administração, as seguintes penalidades.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Multa de até 2,0 % (dois por cento) do valor global
proposto, no caso de desistência de proposta protocolada ou lance verbal oferecido após a
assinatura da Ata ou do Contrato, e ainda poderão ser aplicadas, neste caso, as penalidades
dos itens seguintes.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Suspensão do direito de licitar pelo prazo que a autoridade
competente fixar, segundo graduação que for estipulada em razão da natureza da falta.
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PARÁGRAFO QUARTO - A declaração de inidoneidade para licitar na Administração
Municipal.
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO
O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE,
independentemente de notificação Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipóteses:
a) infringência de qualquer obrigação ajustada.
b) liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA.
c) se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir,
caucionar ou transacionar qualquer direito decorrente deste contrato.
d) os demais mencionados no Artigo 78 da Lei n° 8.666/93.
e) o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 desta Lei.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA indenizará o CONTRATANTE por
todos os prejuízos que esta vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento
de suas obrigações contratuais.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O não cumprimento das disposições especificadas neste
Contrato implicará automaticamente na quebra de Contrato, ensejando rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal Nº 8.666/93, reconhecidos desde já os
direitos da Administração, com relação às normas contratuais e as previstas em Lei ou
Regulamento dispostas no presente instrumento;
CLÁUSULA DÉCIMA – DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS
A troca eventual de documentos e cartas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA
será feita por meio de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de
entrega de documentos ou cartas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Ao presente contrato se aplica as seguintes disposições gerais:
a) Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de
obrigações da CONTRATADA, esta ficará impedida de participar de novos contratos com
o CONTRATANTE, bem como sofrerá as penalidades previstas no Artigo n° 87 da Lei
8.666/93.
b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de
todas as obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista,
previdenciária, comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do
CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente
advirem de prejuízos causados a terceiros.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PARTES INTEGRANTES
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As condições estabelecidas no edital do Processo Licitatório nº. 013/2020 – PREGÃO
PRESENCIAL nº. 013/2020/PP e na proposta de preços apresentada pela
CONTRATADA, são partes integrantes deste instrumento, independentemente de
transcrição.
PARÁGRAFO ÚNICO - Serão incorporados a este contrato, mediante termos aditivos
quaisquer modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes
das obrigações assumidas pelo CONTRATANTE e CONTRATADA, tais como normas
gerais de serviços.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA –DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
Este contrato fica vinculado ao Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020/PP.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICIDADE
Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato será publicado no Jornal Oficial do
Estado, pelo CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no art. 61, § 1º, da Lei
8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Quaisquer controvérsias e omissões deste contrato serão regidas pela Lei Federal
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização dos serviços prestados e cumprimento do contrato, bem como sua
qualidade será realizada pela Secretaria Municipal de Finanças, o qual sempre estará
informada das atividades desenvolvidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços serão executados nas dependências da Prefeitura Municipal de Pedra Branca,
com pessoal, mobília e equipamentos de responsabilidade da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA SUCESSÃO E FORO
As partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias (impressas por sistema
eletrônico de dados) de igual teor e forma, na presença das 02(duas) testemunhas abaixo,
obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado,
elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Pedra Branca, estado do Ceará, não obstante
qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a
manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e
outras em direito permitidas neste referido foro.
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Pedra Branca - CE, _____ de _______________de 2020

_________________________________________
CONTRATANTE

___________________________
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
NOME:
CPF:
NOME:
CPF:
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ANEXO II
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO Nº _____/2020.

Pelo presente instrumento, o Município de Pedra Branca, através da Secretaria
Municipal de Educação, inscrito no CNPJ sob o Nº 30.768.013/0001-76, representada
pelo Secretário, o Sr. José Renê Felipe de Araújo, inscrito no CPF sob o nº
_________________ e RG nº ______________ – SSP-CE, doravante denominado
CONTRATANTE e a empresa ______________________________, com sede à
___________________ n° _____, Bairro ______________, ________ - CE, CEP
____________, aqui denominada CONTRATADA, representada pelo sócio
___________________________________, portador da Cédula de Identidade RG n°
____________ ______ e inscrito no CPF n° _______________________ e o
____________________________, portador da Cédula de Identidade RG n°
_____________________ e inscrito n o CPF n° __________________, consoante as
disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, celebram o presente contrato,
mediante as cláusulas e condições abaixo pactuadas.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto do presente contrato é a Contratação de licença de uso para a realização de
mudança de suporte Papel para Digital dos documentos provenientes da Secretaria de
Administração, Secretaria de Finanças, Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde, com
alocação de recursos necessários para operacionalização, conforme especificações
contidas nos anexos deste Edital.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO
O preço ajustado para aquisição do objeto da licitação e ao qual o CONTRATANTE se
obriga a adimplir e o CONTRATADO concorda em receber é de R$ ............
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
O presente contrato terá vigência até 31/12/2020, e sua eficácia dar-se-á a partir da data da
assinatura do contrato.
CLÁUSULA QUARTA – DA ATUALIZAÇÃO DE VALORES
O valor pactuado entre as partes para o fornecimento do objeto da licitação, somente será
reajustado (a maior ou a menor), se comprovado na hipótese da alínea “d” do inciso II do
Art. 65 da lei 8.666/93, em que será aplicado ao valor unitário utilizando o índice IGPM.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - O reajuste do valor se fará mediante solicitação formal da
parte interessada, devidamente justificado, se concretizando através de acordo entre as
partes.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Todavia o valor pactuado poderá ser revisto mediante
solicitação do Contratado com vista à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do
contrato, após um ano, a contar da data da contratação, sempre observando os itens do
Edital, onde as eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação de
superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis,
bem como, de demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato e, em
conformidade com a Planilha de Custos e Formação de Preços que deverá acompanhar a
solicitação do contratado.
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O pagamento do valor devido para o fornecimento do objeto deste edital será realizado no
prazo de no máximo 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal pela
Contratada e acompanhada de Certidão Negativa de INSS, FGTS e Certidão Tributo
Municipal.
Os pagamentos serão efetuados através das seguintes dotações orçamentárias:
Secretaria de Educação: 0703.12.122.0037.2059, Elemento de Despesa: 33903900,
Fonte 1111000000.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou
feriado, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento será efetuado diretamente à CONTRATADA
ou representante legal, previamente credenciado perante a Administração Pública.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado
até que providências pertinentes sejam tomadas por parte da Contratada, emitente da
fatura.
PARÁGRAFO QUARTO - As Notas Fiscais deverão ser entregues na sede do Licitador,
no endereço já declinado no preâmbulo do presente, contendo a descrição Processo
Licitatório n° 013/2020, Pregão Presencial n° 013/2020/PP.
PARÁGRAFO QUINTO - O pagamento será efetuado pela Tesouraria do
Licitador/Contratante.
PARÁGRAFO SEXTO - Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição
contratual, os pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de
quaisquer outras disposições contratuais.
CLÁUSULA SEXTA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
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Constituem direitos do CONTRATANTE receber e fazer cumprir o objeto deste Contrato
nas condições ajustadas e da CONTRATADA perceber o valor pactuado na forma e prazo
estabelecidos.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem obrigações do CONTRATANTE:
a) efetuar o pagamento ajustado;
b) esclarecer à CONTRATADA toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, com referência
ao fornecimento dos bens.
c) manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto
contratado.
d) Solicitar a prestação dos serviços.
e) Exigir a apresentação de notas fiscais, recibos, atestados, declarações e outros
documentos que comprovem: as operações realizadas, o cumprimento de pedidos, o
atendimento de providências, o compromisso de qualidade, bem como fornecer à
CONTRATADA recibos, atestados, vistos, declarações e autorizações de outros
compromissos que exijam tais comprovações.
f) A contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da
contratada para terceiros, sejam fabricantes, intermediários ou quaisquer outros.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) executar e/ou fornecer o objeto, de acordo com as especificações contidas na Cláusula
primeira e seus parágrafos sempre de acordo com a unidade gestora do presente Contrato.
b) responsabilizar-se por todos os custos inerentes aos estágios, seguros, encargos sociais,
tributos, transporte e outras despesas necessárias para o fornecimento do objeto do
Contrato.
c) responsabilizar-se pela integral prestação contratual, inclusive quanto às obrigações
decorrentes da inobservância da legislação em vigor;
d) atender aos encargos de lei;
e) assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, por si ou por seus representantes, na execução do objeto do presente contrato,
isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que eventualmente possa
ocorrer;
f) manter, sempre por escrito com o CONTRATANTE, os entendimentos sobre o objeto
contratado.
g) A contratada não será responsável por qualquer perda ou dano resultante de caso
fortuito ou força maior e por quaisquer trabalhos, serviços ou responsabilidades não
previstos no edital, proposta e no contrato assinado com a CONTRATANTE.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Será de responsabilidade do Contratado o pagamento de
toda e qualquer situação decorrente da execução do objeto da licitação a que se refere o
presente contrato, inclusive eventuais reclamatórias trabalhistas que venham a ser
formuladas decorrentes dessa respectiva execução.
PARÁGRAFO QUARTO - A Licitante deverá se responsabilizar por todas as despesas
exigidas pelos órgãos competentes como Tributos Municipais, encargos sociais,
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trabalhistas, fiscais, bem como, quaisquer outras despesas necessárias para a execução do
objeto do presente contrato;
PARÁGRAFO QUINTO - A Licitante é responsável por danos causados diretamente a
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando a execução do
objeto.
PARÁGRAFO SEXTO - Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados
tempestivamente ou indevidamente fundamentados, ficando sua aceitação a critério do
CONTRATANTE.
PARÁGRAFO OITAVO - Obrigação da contratada de manter, durante toda a execução
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA MULTA
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

POR

INADIMPLÊNCIA

DAS

Para a ocorrência de qualquer forma de inadimplência da CONTRATADA, quanto as suas
obrigações assumidas em decorrência do presente contrato, seja parcial ou integral,
assegurada à ampla defesa a CONTRATADA ficará sujeita as seguintes penalidades, sem
prejuízo das demais cominações aplicáveis:
I - Advertência, por escrito;
II - No caso do não cumprimento do prazo de entrega do objeto, será aplicável à
proponente multa moratória equivalente a 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o
valor total do serviço; limitada a 10% (dez por cento) do valor total do serviço requisitado.
III - Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor contratado em caso de inexecução total
ou parcial das obrigações assumidas;
IV - Verificada qualquer infração do contrato, por parte da contratada, independente de
notificação judicial, a contratante poderá rescindi-lo.
V - Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos;
VI - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A advertência será aplicada em caso de faltas leves, assim
entendidas aquelas que não acarretem prejuízos de monta ao interesse do objeto
contratado.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os dias de atraso serão corridos e contados a partir da data
de entrega prevista.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A cobrança da multa será efetivada por desconto ao
pagamento das faturas, nas garantias ou ainda diretamente da CONTRATADA.
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PARÁGRAFO QUARTO - No caso da cobrança da multa diretamente da
CONTRATADA, esta deverá ser recolhida dentro do prazo de três dias úteis, a contar da
correspondente notificação.
PARÁGRAFO QUINTO - A penalidade de suspensão temporária de licitar e contratar
com a CONTRATANTE pelo prazo de até 05 (cinco) anos poderá ser aplicada nos
seguintes casos, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos à CONTRATANTE:
a) REINCIDÊNCIA EM DESCUMPRIMENTO DE PRAZO CONTRATUAL;
b) DESCUMPRIMENTO OU PARCIAL CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES
CONTRATUAIS;
c) RESCISÃO DO CONTRATO.
PARÁGRAFO SEXTO - A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser
proposta à CONTRATADA que descumprir ou cumprir parcialmente as obrigações
contratuais, desde que desses fatos não resultem prejuízos à CONTRATANTE.
PARÁGRAFO SÉTIMO - As penalidades de suspensão temporária de licitar e contratar
com a CONTRATANTE e, de declaração inidoneidade poderão ser aplicadas, ainda, à
CONTRATADA que tenha sofrido condenação definitiva por prática de fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos, ou deixou de cumprir suas obrigações fiscais ou
parafiscais.
PARÁGRAFO OITAVO - As penalidades previstas de advertência, suspensão
temporária, ou de declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com a
pena de multa.
PARÁGRAFO NONO - As penalidades de impedimento temporário para licitar e
contratar com a CONTRATANTE e a de declaração de inidoneidade serão aplicadas por
competente autoridade, após a instrução do respectivo processo, no qual fica assegurada a
ampla defesa da CONTRATADA interessada.
CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DA
PROPOSTA
PARÁGRAFO PRIMEIRO - À proponente que não honrar a proposta protocolada ou
solicitar a desistência dela após ser declarada vencedora e assinatura do contrato poderão
ser aplicadas, a critério da Administração, as seguintes penalidades.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Multa de até 2,0 % (dois por cento) do valor global
proposto, no caso de desistência de proposta protocolada ou lance verbal oferecido após a
assinatura da Ata ou do Contrato, e ainda poderão ser aplicadas, neste caso, as penalidades
dos itens seguintes.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Suspensão do direito de licitar pelo prazo que a autoridade
competente fixar, segundo graduação que for estipulada em razão da natureza da falta.
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PARÁGRAFO QUARTO - A declaração de inidoneidade para licitar na Administração
Municipal.
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO
O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE,
independentemente de notificação Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipóteses:
a) infringência de qualquer obrigação ajustada.
b) liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA.
c) se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir,
caucionar ou transacionar qualquer direito decorrente deste contrato.
d) os demais mencionados no Artigo 78 da Lei n° 8.666/93.
e) o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 desta Lei.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA indenizará o CONTRATANTE por
todos os prejuízos que esta vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento
de suas obrigações contratuais.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O não cumprimento das disposições especificadas neste
Contrato implicará automaticamente na quebra de Contrato, ensejando rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal Nº 8.666/93, reconhecidos desde já os
direitos da Administração, com relação às normas contratuais e as previstas em Lei ou
Regulamento dispostas no presente instrumento;
CLÁUSULA DÉCIMA – DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS
A troca eventual de documentos e cartas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA
será feita por meio de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de
entrega de documentos ou cartas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Ao presente contrato se aplica as seguintes disposições gerais:
a) Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de
obrigações da CONTRATADA, esta ficará impedida de participar de novos contratos com
o CONTRATANTE, bem como sofrerá as penalidades previstas no Artigo n° 87 da Lei
8.666/93.
b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de
todas as obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista,
previdenciária, comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do
CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente
advirem de prejuízos causados a terceiros.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PARTES INTEGRANTES
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As condições estabelecidas no edital do Processo Licitatório nº. 013/2020 – PREGÃO
PRESENCIAL nº. 013/2020/PP e na proposta de preços apresentada pela
CONTRATADA, são partes integrantes deste instrumento, independentemente de
transcrição.
PARÁGRAFO ÚNICO - Serão incorporados a este contrato, mediante termos aditivos
quaisquer modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes
das obrigações assumidas pelo CONTRATANTE e CONTRATADA, tais como normas
gerais de serviços.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA –DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
Este contrato fica vinculado ao Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020/PP.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICIDADE
Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato será publicado no Jornal Oficial do
Estado, pelo CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no art. 61, § 1º, da Lei
8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Quaisquer controvérsias e omissões deste contrato serão regidas pela Lei Federal
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização dos serviços prestados e cumprimento do contrato, bem como sua
qualidade será realizada pela Secretaria Municipal de Educação, o qual sempre estará
informada das atividades desenvolvidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços serão executados nas dependências da Prefeitura Municipal de Pedra Branca,
com pessoal, mobília e equipamentos de responsabilidade da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA SUCESSÃO E FORO
As partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias (impressas por sistema
eletrônico de dados) de igual teor e forma, na presença das 02 (duas) testemunhas abaixo,
obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado,
elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Pedra Branca, estado do Ceará, não obstante
qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a
manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e
outras em direito permitidas neste referido foro.
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Pedra Branca - CE, _____ de _______________de 2020.

_________________________________________
CONTRATANTE

___________________________
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
NOME:
CPF:
NOME:
CPF:
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ANEXO II
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO Nº _____/2020.

Pelo presente instrumento, o Município de Pedra Branca, através da Secretaria do
Trabalho e Assistência Social, inscrita no CNPJ sob o Nº 14.421.380/0001-42,
representada pela Secretária, a Sra. Bianca Arruda Galindo, inscrita no CPF sob o nº
_________________ e RG nº ______________ – SSP-CE, doravante denominado
CONTRATANTE e a empresa ______________________________, com sede à
___________________ n° _____, Bairro ______________, ________ - CE, CEP
____________, aqui denominada CONTRATADA, representada pelo sócio
___________________________________, portador da Cédula de Identidade RG n°
____________ ______ e inscrito no CPF n° _______________________ e o
____________________________, portador da Cédula de Identidade RG n°
_____________________ e inscrito n o CPF n° __________________, consoante as
disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, celebram o presente contrato,
mediante as cláusulas e condições abaixo pactuadas.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto do presente contrato é a Contratação de licença de uso para a realização de
mudança de suporte Papel para Digital dos documentos provenientes da Secretaria de
Administração, Secretaria de Finanças, Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde, com
alocação de recursos necessários para operacionalização, conforme especificações
contidas nos anexos deste Edital.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO
O preço ajustado para aquisição do objeto da licitação e ao qual o CONTRATANTE se
obriga a adimplir e o CONTRATADO concorda em receber é de R$ ............
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
O presente contrato terá vigência até 31/12/2020, e sua eficácia dar-se-á a partir da data da
assinatura do contrato.
CLÁUSULA QUARTA – DA ATUALIZAÇÃO DE VALORES
O valor pactuado entre as partes para o fornecimento do objeto da licitação, somente será
reajustado (a maior ou a menor), se comprovado na hipótese da alínea “d” do inciso II do
Art. 65 da lei 8.666/93, em que será aplicado ao valor unitário utilizando o índice IGPM.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - O reajuste do valor se fará mediante solicitação formal da
parte interessada, devidamente justificado, se concretizando através de acordo entre as
partes.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Todavia o valor pactuado poderá ser revisto mediante
solicitação do Contratado com vista à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do
contrato, após um ano, a contar da data da contratação, sempre observando os itens do
Edital, onde as eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação de
superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis,
bem como, de demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato e, em
conformidade com a Planilha de Custos e Formação de Preços que deverá acompanhar a
solicitação do contratado.
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O pagamento do valor devido para o fornecimento do objeto deste edital será realizado no
prazo de no máximo 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal pela
Contratada e acompanhada de Certidão Negativa de INSS, FGTS e Certidão Tributo
Municipal.
Os pagamentos serão efetuados através das seguintes dotações orçamentárias:
Secretaria do Trabalho e Assistência Social: 0601.08.122.0402.2032, Elemento de
Despesa: 33903900, Fonte 1001000000.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou
feriado, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento será efetuado diretamente à CONTRATADA
ou representante legal, previamente credenciado perante a Administração Pública.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado
até que providências pertinentes sejam tomadas por parte da Contratada, emitente da
fatura.
PARÁGRAFO QUARTO - As Notas Fiscais deverão ser entregues na sede do Licitador,
no endereço já declinado no preâmbulo do presente, contendo a descrição Processo
Licitatório n° 013/2020, Pregão Presencial n° 013/2020/PP.
PARÁGRAFO QUINTO - O pagamento será efetuado pela Tesouraria do
Licitador/Contratante.
PARÁGRAFO SEXTO - Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição
contratual, os pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de
quaisquer outras disposições contratuais.
CLÁUSULA SEXTA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
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Constituem direitos do CONTRATANTE receber e fazer cumprir o objeto deste Contrato
nas condições ajustadas e da CONTRATADA perceber o valor pactuado na forma e prazo
estabelecidos.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem obrigações do CONTRATANTE:
a) efetuar o pagamento ajustado;
b) esclarecer à CONTRATADA toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, com referência
ao fornecimento dos bens.
c) manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto
contratado.
d) Solicitar a prestação dos serviços.
e) Exigir a apresentação de notas fiscais, recibos, atestados, declarações e outros
documentos que comprovem: as operações realizadas, o cumprimento de pedidos, o
atendimento de providências, o compromisso de qualidade, bem como fornecer à
CONTRATADA recibos, atestados, vistos, declarações e autorizações de outros
compromissos que exijam tais comprovações.
f) A contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da
contratada para terceiros, sejam fabricantes, intermediários ou quaisquer outros.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) executar e/ou fornecer o objeto, de acordo com as especificações contidas na Cláusula
primeira e seus parágrafos sempre de acordo com a unidade gestora do presente Contrato.
b) responsabilizar-se por todos os custos inerentes aos estágios, seguros, encargos sociais,
tributos, transporte e outras despesas necessárias para o fornecimento do objeto do
Contrato.
c) responsabilizar-se pela integral prestação contratual, inclusive quanto às obrigações
decorrentes da inobservância da legislação em vigor;
d) atender aos encargos de lei;
e) assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, por si ou por seus representantes, na execução do objeto do presente contrato,
isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que eventualmente possa
ocorrer;
f) manter, sempre por escrito com o CONTRATANTE, os entendimentos sobre o objeto
contratado.
g) A contratada não será responsável por qualquer perda ou dano resultante de caso
fortuito ou força maior e por quaisquer trabalhos, serviços ou responsabilidades não
previstos no edital, proposta e no contrato assinado com a CONTRATANTE.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Será de responsabilidade do Contratado o pagamento de
toda e qualquer situação decorrente da execução do objeto da licitação a que se refere o
presente contrato, inclusive eventuais reclamatórias trabalhistas que venham a ser
formuladas decorrentes dessa respectiva execução.
PARÁGRAFO QUARTO - A Licitante deverá se responsabilizar por todas as despesas
exigidas pelos órgãos competentes como Tributos Municipais, encargos sociais,
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trabalhistas, fiscais, bem como, quaisquer outras despesas necessárias para a execução do
objeto do presente contrato;
PARÁGRAFO QUINTO - A Licitante é responsável por danos causados diretamente a
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando a execução do
objeto.
PARÁGRAFO SEXTO - Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados
tempestivamente ou indevidamente fundamentados, ficando sua aceitação a critério do
CONTRATANTE.
PARÁGRAFO OITAVO - Obrigação da contratada de manter, durante toda a execução
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA MULTA
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

POR

INADIMPLÊNCIA

DAS

Para a ocorrência de qualquer forma de inadimplência da CONTRATADA, quanto as suas
obrigações assumidas em decorrência do presente contrato, seja parcial ou integral,
assegurada à ampla defesa a CONTRATADA ficará sujeita as seguintes penalidades, sem
prejuízo das demais cominações aplicáveis:
I - Advertência, por escrito;
II - No caso do não cumprimento do prazo de entrega do objeto, será aplicável à
proponente multa moratória equivalente a 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o
valor total do serviço; limitada a 10% (dez por cento) do valor total do serviço requisitado.
III - Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor contratado em caso de inexecução total
ou parcial das obrigações assumidas;
IV - Verificada qualquer infração do contrato, por parte da contratada, independente de
notificação judicial, a contratante poderá rescindi-lo.
V - Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos;
VI - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A advertência será aplicada em caso de faltas leves, assim
entendidas aquelas que não acarretem prejuízos de monta ao interesse do objeto
contratado.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os dias de atraso serão corridos e contados a partir da data
de entrega prevista.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A cobrança da multa será efetivada por desconto ao
pagamento das faturas, nas garantias ou ainda diretamente da CONTRATADA.
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PARÁGRAFO QUARTO - No caso da cobrança da multa diretamente da
CONTRATADA, esta deverá ser recolhida dentro do prazo de três dias úteis, a contar da
correspondente notificação.
PARÁGRAFO QUINTO - A penalidade de suspensão temporária de licitar e contratar
com a CONTRATANTE pelo prazo de até 05 (cinco) anos poderá ser aplicada nos
seguintes casos, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos à CONTRATANTE:
a) REINCIDÊNCIA EM DESCUMPRIMENTO DE PRAZO CONTRATUAL;
b) DESCUMPRIMENTO OU PARCIAL CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES
CONTRATUAIS;
c) RESCISÃO DO CONTRATO.
PARÁGRAFO SEXTO - A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser
proposta à CONTRATADA que descumprir ou cumprir parcialmente as obrigações
contratuais, desde que desses fatos não resultem prejuízos à CONTRATANTE.
PARÁGRAFO SÉTIMO - As penalidades de suspensão temporária de licitar e contratar
com a CONTRATANTE e, de declaração inidoneidade poderão ser aplicadas, ainda, à
CONTRATADA que tenha sofrido condenação definitiva por prática de fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos, ou deixou de cumprir suas obrigações fiscais ou
parafiscais.
PARÁGRAFO OITAVO - As penalidades previstas de advertência, suspensão
temporária, ou de declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com a
pena de multa.
PARÁGRAFO NONO - As penalidades de impedimento temporário para licitar e
contratar com a CONTRATANTE e a de declaração de inidoneidade serão aplicadas por
competente autoridade, após a instrução do respectivo processo, no qual fica assegurada a
ampla defesa da CONTRATADA interessada.
CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DA
PROPOSTA
PARÁGRAFO PRIMEIRO - À proponente que não honrar a proposta protocolada ou
solicitar a desistência dela após ser declarada vencedora e assinatura do contrato poderão
ser aplicadas, a critério da Administração, as seguintes penalidades.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Multa de até 2,0 % (dois por cento) do valor global
proposto, no caso de desistência de proposta protocolada ou lance verbal oferecido após a
assinatura da Ata ou do Contrato, e ainda poderão ser aplicadas, neste caso, as penalidades
dos itens seguintes.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Suspensão do direito de licitar pelo prazo que a autoridade
competente fixar, segundo graduação que for estipulada em razão da natureza da falta.
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PARÁGRAFO QUARTO - A declaração de inidoneidade para licitar na Administração
Municipal.
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO
O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE,
independentemente de notificação Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipóteses:
a) infringência de qualquer obrigação ajustada.
b) liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA.
c) se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir,
caucionar ou transacionar qualquer direito decorrente deste contrato.
d) os demais mencionados no Artigo 78 da Lei n° 8.666/93.
e) o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 desta Lei.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA indenizará o CONTRATANTE por
todos os prejuízos que esta vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento
de suas obrigações contratuais.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O não cumprimento das disposições especificadas neste
Contrato implicará automaticamente na quebra de Contrato, ensejando rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal Nº 8.666/93, reconhecidos desde já os
direitos da Administração, com relação às normas contratuais e as previstas em Lei ou
Regulamento dispostas no presente instrumento;
CLÁUSULA DÉCIMA – DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS
A troca eventual de documentos e cartas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA
será feita por meio de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de
entrega de documentos ou cartas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Ao presente contrato se aplica as seguintes disposições gerais:
a) Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de
obrigações da CONTRATADA, esta ficará impedida de participar de novos contratos com
o CONTRATANTE, bem como sofrerá as penalidades previstas no Artigo n° 87 da Lei
8.666/93.
b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de
todas as obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista,
previdenciária, comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do
CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente
advirem de prejuízos causados a terceiros.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PARTES INTEGRANTES
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As condições estabelecidas no edital do Processo Licitatório nº. 013/2020 – PREGÃO
PRESENCIAL nº. 013/2020/PP e na proposta de preços apresentada pela
CONTRATADA, são partes integrantes deste instrumento, independentemente de
transcrição.
PARÁGRAFO ÚNICO - Serão incorporados a este contrato, mediante termos aditivos
quaisquer modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes
das obrigações assumidas pelo CONTRATANTE e CONTRATADA, tais como normas
gerais de serviços.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
Este contrato fica vinculado ao Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020/PP.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICIDADE
Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato será publicado no Jornal Oficial do
Estado, pelo CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no art. 61, § 1º, da Lei
8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Quaisquer controvérsias e omissões deste contrato serão regidas pela Lei Federal
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização dos serviços prestados e cumprimento do contrato, bem como sua
qualidade será realizada pela Secretaria do Trabalho e Assistência Social, o qual sempre
estará informada das atividades desenvolvidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços serão executados nas dependências da Prefeitura Municipal de Pedra Branca,
com pessoal, mobília e equipamentos de responsabilidade da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA SUCESSÃO E FORO
As partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias (impressas por sistema
eletrônico de dados) de igual teor e forma, na presença das 02 (duas) testemunhas abaixo,
obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado,
elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Pedra Branca, estado do Ceará, não obstante
qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a
manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e
outras em direito permitidas neste referido foro.
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Pedra Branca - CE, _____ de _______________de 2020.

_________________________________________
CONTRATANTE

___________________________
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
NOME:
CPF:
NOME:
CPF:
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ANEXO II
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO Nº _____/2020.

Pelo presente instrumento, o Município de Pedra Branca, através do SAAE - Serviço
Autônomo de Água e Esgoto, inscrito no CNPJ sob o Nº 07.703.846/0001-37,
representada pelo Diretor, o Sr. Antônio Gilberto Sousa Lima, inscrito no CPF sob o nº
_________________ e RG nº ______________ – SSP-CE, doravante denominado
CONTRATANTE e a empresa ______________________________, com sede à
___________________ n° _____, Bairro ______________, ________ - CE, CEP
____________, aqui denominada CONTRATADA, representada pelo sócio
___________________________________, portador da Cédula de Identidade RG n°
____________ ______ e inscrito no CPF n° _______________________ e o
____________________________, portador da Cédula de Identidade RG n°
_____________________ e inscrito n o CPF n° __________________, consoante as
disposições da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, celebram o presente contrato,
mediante as cláusulas e condições abaixo pactuadas.
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
O objeto do presente contrato é a Contratação de licença de uso para a realização de
mudança de suporte Papel para Digital dos documentos provenientes da Secretaria de
Administração, Secretaria de Finanças, Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde, com
alocação de recursos necessários para operacionalização, conforme especificações
contidas nos anexos deste Edital.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PREÇO
O preço ajustado para aquisição do objeto da licitação e ao qual o CONTRATANTE se
obriga a adimplir e o CONTRATADO concorda em receber é de R$ ............
CLÁUSULA TERCEIRA – DA VIGÊNCIA
O presente contrato terá vigência até 31/12/2020, e sua eficácia dar-se-á a partir da data da
assinatura do contrato.
CLÁUSULA QUARTA – DA ATUALIZAÇÃO DE VALORES
O valor pactuado entre as partes para o fornecimento do objeto da licitação, somente será
reajustado (a maior ou a menor), se comprovado na hipótese da alínea “d” do inciso II do
Art. 65 da lei 8.666/93, em que será aplicado ao valor unitário utilizando o índice IGPM.
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - O reajuste do valor se fará mediante solicitação formal da
parte interessada, devidamente justificado, se concretizando através de acordo entre as
partes.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Todavia o valor pactuado poderá ser revisto mediante
solicitação do Contratado com vista à manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do
contrato, após um ano, a contar da data da contratação, sempre observando os itens do
Edital, onde as eventuais solicitações deverão fazer-se acompanhar de comprovação de
superveniência do fato imprevisível ou previsível, porém de consequências incalculáveis,
bem como, de demonstração analítica de seu impacto nos custos do contrato e, em
conformidade com a Planilha de Custos e Formação de Preços que deverá acompanhar a
solicitação do contratado.
CLÁUSULA QUINTA - DO PAGAMENTO E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
O pagamento do valor devido para o fornecimento do objeto deste edital será realizado no
prazo de no máximo 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal pela
Contratada e acompanhada de Certidão Negativa de INSS, FGTS e Certidão Tributo
Municipal.
Os pagamentos serão efetuados através das seguintes dotações orçamentárias:
SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto: 0909.17.512.0135.2076, Elemento de
Despesa: 33903900, Fonte 1001000000.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Em recaindo o dia de pagamento no sábado, domingo ou
feriado, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente ao mesmo.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O pagamento será efetuado diretamente à CONTRATADA
ou representante legal, previamente credenciado perante a Administração Pública.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Caso se verifique erro na fatura, o pagamento será sustado
até que providências pertinentes sejam tomadas por parte da Contratada, emitente da
fatura.
PARÁGRAFO QUARTO - As Notas Fiscais deverão ser entregues na sede do Licitador,
no endereço já declinado no preâmbulo do presente, contendo a descrição Processo
Licitatório n° 013/2020, Pregão Presencial n° 013/2020/PP.
PARÁGRAFO QUINTO - O pagamento será efetuado pela Tesouraria do
Licitador/Contratante.
PARÁGRAFO SEXTO - Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição
contratual, os pagamentos poderão ficar retidos até posterior solução, sem prejuízos de
quaisquer outras disposições contratuais.
CLÁUSULA SEXTA - DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
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Constituem direitos do CONTRATANTE receber e fazer cumprir o objeto deste Contrato
nas condições ajustadas e da CONTRATADA perceber o valor pactuado na forma e prazo
estabelecidos.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Constituem obrigações do CONTRATANTE:
a) efetuar o pagamento ajustado;
b) esclarecer à CONTRATADA toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, com referência
ao fornecimento dos bens.
c) manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto
contratado.
d) Solicitar a prestação dos serviços.
e) Exigir a apresentação de notas fiscais, recibos, atestados, declarações e outros
documentos que comprovem: as operações realizadas, o cumprimento de pedidos, o
atendimento de providências, o compromisso de qualidade, bem como fornecer à
CONTRATADA recibos, atestados, vistos, declarações e autorizações de outros
compromissos que exijam tais comprovações.
f) A contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da
contratada para terceiros, sejam fabricantes, intermediários ou quaisquer outros.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) executar e/ou fornecer o objeto, de acordo com as especificações contidas na Cláusula
primeira e seus parágrafos sempre de acordo com a unidade gestora do presente Contrato.
b) responsabilizar-se por todos os custos inerentes aos estágios, seguros, encargos sociais,
tributos, transporte e outras despesas necessárias para o fornecimento do objeto do
Contrato.
c) responsabilizar-se pela integral prestação contratual, inclusive quanto às obrigações
decorrentes da inobservância da legislação em vigor;
d) atender aos encargos de lei;
e) assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, por si ou por seus representantes, na execução do objeto do presente contrato,
isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que eventualmente possa
ocorrer;
f) manter, sempre por escrito com o CONTRATANTE, os entendimentos sobre o objeto
contratado.
g) A contratada não será responsável por qualquer perda ou dano resultante de caso
fortuito ou força maior e por quaisquer trabalhos, serviços ou responsabilidades não
previstos no edital, proposta e no contrato assinado com a CONTRATANTE.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Será de responsabilidade do Contratado o pagamento de
toda e qualquer situação decorrente da execução do objeto da licitação a que se refere o
presente contrato, inclusive eventuais reclamatórias trabalhistas que venham a ser
formuladas decorrentes dessa respectiva execução.
PARÁGRAFO QUARTO - A Licitante deverá se responsabilizar por todas as despesas
exigidas pelos órgãos competentes como Tributos Municipais, encargos sociais,
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trabalhistas, fiscais, bem como, quaisquer outras despesas necessárias para a execução do
objeto do presente contrato;
PARÁGRAFO QUINTO - A Licitante é responsável por danos causados diretamente a
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando a execução do
objeto.
PARÁGRAFO SEXTO - Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados
tempestivamente ou indevidamente fundamentados, ficando sua aceitação a critério do
CONTRATANTE.
PARÁGRAFO OITAVO - Obrigação da contratada de manter, durante toda a execução
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
CLÁUSULA SÉTIMA – DA MULTA
OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

POR

INADIMPLÊNCIA

DAS

Para a ocorrência de qualquer forma de inadimplência da CONTRATADA, quanto as suas
obrigações assumidas em decorrência do presente contrato, seja parcial ou integral,
assegurada à ampla defesa a CONTRATADA ficará sujeita as seguintes penalidades, sem
prejuízo das demais cominações aplicáveis:
I - Advertência, por escrito;
II - No caso do não cumprimento do prazo de entrega do objeto, será aplicável à
proponente multa moratória equivalente a 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o
valor total do serviço; limitada a 10% (dez por cento) do valor total do serviço requisitado.
III - Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor contratado em caso de inexecução total
ou parcial das obrigações assumidas;
IV - Verificada qualquer infração do contrato, por parte da contratada, independente de
notificação judicial, a contratante poderá rescindi-lo.
V - Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos;
VI - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A advertência será aplicada em caso de faltas leves, assim
entendidas aquelas que não acarretem prejuízos de monta ao interesse do objeto
contratado.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os dias de atraso serão corridos e contados a partir da data
de entrega prevista.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A cobrança da multa será efetivada por desconto ao
pagamento das faturas, nas garantias ou ainda diretamente da CONTRATADA.

Prefeitura Municipal de Pedra Branca – CE, Rua José Joaquim de Souza, N° 10 – Centro, CEP 63630-000
Telefone: (88) 2101-1492 – FAX 2438 www.pedrabranca.ce.gov.br, prefeitura_pmpb@hotmail.com
CNPJ: 07.726.540/0001-04

ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA BRANCA

PARÁGRAFO QUARTO - No caso da cobrança da multa diretamente da
CONTRATADA, esta deverá ser recolhida dentro do prazo de três dias úteis, a contar da
correspondente notificação.
PARÁGRAFO QUINTO - A penalidade de suspensão temporária de licitar e contratar
com a CONTRATANTE pelo prazo de até 05 (cinco) anos poderá ser aplicada nos
seguintes casos, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos à CONTRATANTE:
a) REINCIDÊNCIA EM DESCUMPRIMENTO DE PRAZO CONTRATUAL;
b) DESCUMPRIMENTO OU PARCIAL CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES
CONTRATUAIS;
c) RESCISÃO DO CONTRATO.
PARÁGRAFO SEXTO - A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser
proposta à CONTRATADA que descumprir ou cumprir parcialmente as obrigações
contratuais, desde que desses fatos não resultem prejuízos à CONTRATANTE.
PARÁGRAFO SÉTIMO - As penalidades de suspensão temporária de licitar e contratar
com a CONTRATANTE e, de declaração inidoneidade poderão ser aplicadas, ainda, à
CONTRATADA que tenha sofrido condenação definitiva por prática de fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos, ou deixou de cumprir suas obrigações fiscais ou
parafiscais.
PARÁGRAFO OITAVO - As penalidades previstas de advertência, suspensão
temporária, ou de declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com a
pena de multa.
PARÁGRAFO NONO - As penalidades de impedimento temporário para licitar e
contratar com a CONTRATANTE e a de declaração de inidoneidade serão aplicadas por
competente autoridade, após a instrução do respectivo processo, no qual fica assegurada a
ampla defesa da CONTRATADA interessada.
CLÁUSULA OITAVA – DAS SANÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DA
PROPOSTA
PARÁGRAFO PRIMEIRO - À proponente que não honrar a proposta protocolada ou
solicitar a desistência dela após ser declarada vencedora e assinatura do contrato poderão
ser aplicadas, a critério da Administração, as seguintes penalidades.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Multa de até 2,0 % (dois por cento) do valor global
proposto, no caso de desistência de proposta protocolada ou lance verbal oferecido após a
assinatura da Ata ou do Contrato, e ainda poderão ser aplicadas, neste caso, as penalidades
dos itens seguintes.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Suspensão do direito de licitar pelo prazo que a autoridade
competente fixar, segundo graduação que for estipulada em razão da natureza da falta.
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PARÁGRAFO QUARTO - A declaração de inidoneidade para licitar na Administração
Municipal.
CLÁUSULA NONA – DA RESCISÃO
O presente contrato poderá ser rescindido de pleno direito pelo CONTRATANTE,
independentemente de notificação Judicial da CONTRATADA, nas seguintes hipóteses:
a) infringência de qualquer obrigação ajustada.
b) liquidação amigável ou judicial, concordata ou falência da CONTRATADA.
c) se a CONTRATADA, sem prévia autorização do CONTRATANTE, transferir,
caucionar ou transacionar qualquer direito decorrente deste contrato.
d) os demais mencionados no Artigo 78 da Lei n° 8.666/93.
e) o reconhecimento dos direitos da Administração, em caso de rescisão administrativa
prevista no art. 77 desta Lei.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A CONTRATADA indenizará o CONTRATANTE por
todos os prejuízos que esta vier a sofrer em decorrência da rescisão por inadimplemento
de suas obrigações contratuais.
PARÁGRAFO SEGUNDO - O não cumprimento das disposições especificadas neste
Contrato implicará automaticamente na quebra de Contrato, ensejando rescisão
administrativa prevista no art. 77 da Lei Federal Nº 8.666/93, reconhecidos desde já os
direitos da Administração, com relação às normas contratuais e as previstas em Lei ou
Regulamento dispostas no presente instrumento;
CLÁUSULA DÉCIMA – DA TRANSMISSÃO DE DOCUMENTOS
A troca eventual de documentos e cartas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA
será feita por meio de protocolo. Nenhuma outra forma será considerada como prova de
entrega de documentos ou cartas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Ao presente contrato se aplica as seguintes disposições gerais:
a) Em ocorrendo a rescisão do presente contrato, em razão do inadimplemento de
obrigações da CONTRATADA, esta ficará impedida de participar de novos contratos com
o CONTRATANTE, bem como sofrerá as penalidades previstas no Artigo n° 87 da Lei
8.666/93.
b) A CONTRATADA assume exclusiva e integral responsabilidade pelo cumprimento de
todas as obrigações decorrentes da execução deste contrato, sejam de natureza trabalhista,
previdenciária, comercial, civil, penal ou fiscal, inexistindo solidariedade do
CONTRATANTE relativamente a esses encargos, inclusive os que eventualmente
advirem de prejuízos causados a terceiros.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DAS PARTES INTEGRANTES
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As condições estabelecidas no edital do Processo Licitatório nº. 013/2020 – PREGÃO
PRESENCIAL nº. 013/2020/PP e na proposta de preços apresentada pela
CONTRATADA, são partes integrantes deste instrumento, independentemente de
transcrição.
PARÁGRAFO ÚNICO - Serão incorporados a este contrato, mediante termos aditivos
quaisquer modificações que venham a ser necessários durante a sua vigência, decorrentes
das obrigações assumidas pelo CONTRATANTE e CONTRATADA, tais como normas
gerais de serviços.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA –DA VINCULAÇÃO AO EDITAL
Este contrato fica vinculado ao Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 013/2020/PP.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA PUBLICIDADE
Uma vez firmado, o extrato do presente Contrato será publicado no Jornal Oficial do
Estado, pelo CONTRATANTE, em cumprimento ao disposto no art. 61, § 1º, da Lei
8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL
Quaisquer controvérsias e omissões deste contrato serão regidas pela Lei Federal
10.520/02 e subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização dos serviços prestados e cumprimento do contrato, bem como sua
qualidade será realizada pelo SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o qual
sempre estará informada das atividades desenvolvidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços serão executados nas dependências da Prefeitura Municipal de Pedra Branca,
com pessoal, mobília e equipamentos de responsabilidade da CONTRATADA.
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA SUCESSÃO E FORO
As partes firmam o presente instrumento em 03 (três) vias (impressas por sistema
eletrônico de dados) de igual teor e forma, na presença das 02 (duas) testemunhas abaixo,
obrigando-se por si e seus sucessores, ao fiel cumprimento do que ora ficou ajustado,
elegendo para Foro do mesmo a Comarca de Pedra Branca, estado do Ceará, não obstante
qualquer mudança de domicílio da CONTRATADA, que em razão disso é obrigada a
manter um representante com plenos poderes para receber notificações, citação inicial e
outras em direito permitidas neste referido foro.
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Pedra Branca - CE, _____ de _______________de 2020.

_________________________________________
CONTRATANTE

___________________________
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:
NOME:
CPF:
NOME:
CPF:
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ANEXO III
CARTA DE CREDENCIAMENTO – MODELO
A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA – CE

Pela presente, credenciamos o(a) Sr.(a) ____________________________, portador(a) da
Cédula de Identidade sob n° _________________________________ e CPF sob n°
_________________________________, a participar do procedimento licitatório n°
(inserir número), sob a modalidade Pregão nº. (inserir número), instaurado por esta
Prefeitura.
Na
qualidade
de
representante
legal
da
empresa_____________________________________________________, outorga-se ao
acima credenciado, dentre outros poderes, o de renunciar ao direito de interposição de
Recurso.

(LOCAL E DATA)

______________________________________
(assinatura do representante legal da empresa)
(Carimbo do CNPJ)
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ANEXO IV
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE – MODELO
A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA – CE

Declaramos para os devidos fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento
licitatório n° (inserir número), sob a modalidade Pregão nº (inserir número), instaurado
por este Município, que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com o
Poder Público, em qualquer de suas esferas, bem como, que nossa empresa não possui
menores de dezoito anos em atividades noturnas, perigosas ou insalubres e que não utiliza
o trabalho de menores de dezesseis anos,
salvo na condição de aprendiz.

Por ser expressão da verdade, firmamos apresente.

(LOCAL E DATA)

_________________________________________
(assinatura do representante legal da empresa)
(Carimbo do CNPJ)
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ANEXO V
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE –
MODELO
A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA – CE

Declaramos, sob as penas da Lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas no edital,
que a empresa ____________(denominação da Pessoa Jurídica), inscrita no CNPJ sob o
nº______________________________, é microempresa ou empresa de pequeno porte,
nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123/2006, de 14 de
dezembro de 2006, cujos termos declaramos conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a
exercer o direito de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório nº
. (inserir número) – Pregão n º (inserir número), realizado pelo Município de Pedra Branca
– Ce.

(LOCAL E DATA)

______________________________________________________
(assinatura do representante legal da empresa)
(Carimbo do CNPJ)
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ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE – MODELO
A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA – CE

DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES

Declaramos para os fins de direito, na qualidade de Proponente do procedimento
licitatório nº (inserir número) – Pregão n º. (inserir número), instaurado pelo Município de
Pedra Branca - CE, que:
 assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos
apresentados, sujeitando-nos a eventuais averiguações que se façam necessárias;
 comprometemo-nos a manter, durante a execução do Contrato, em
compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação;
 comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções
de preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o
fornecimento do objeto, em função de alterações de legislação pertinente,
publicadas durante a vigência do Contrato;
 temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei n º 8.078 – Código de
Defesa do Consumidor, bem como, ao Edital e Anexos do Processo Licitatório
nº(inserir número) - Pregão nº (inserir número).
Por ser expressão da verdade, firmamos apresente.

__________, __ de ______ de 2020.

_______________________________________________________
(assinatura do representante legal da empresa)
(Carimbo do CNPJ)
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ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DO TRABALHO DO MENOR

Declaramos para fins de participação no Pregão n° (----/-----) (preencher número da
licitação), que a empresa (Razão Social da Empresa), CNPJ n° (numero do CNPJ),
cumpre o disposto no inciso XXXIII do artigo 7° da Constituição Federal, ou seja, não
tem em seus quadros menores de 18(dezoito) anos executando trabalho noturno, insalubre
ou perigoso ou menores de 16(dezesseis) anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de
14(quatorze) anos. A empresa está ciente de que o descumprimento do disposto acima
durante a vigência do contrato acarretará em rescisão deste.

Data, __/__/____

___________________________
Assinatura do Fornecedor
Carimbo do CNPJ
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ANEXO VIII

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO E REQUISITO DE HABILITAÇÃO

____________________________________________________________inscrito
no
CNPJ n° ___________________________________________________, por intermédio
de
seu
representante
legal
o
(a)
Sr.______________________________________________________)_______________
________________________ portador (a) da Carteira de Identidade n°
___________________________ e do CPF n°___________________, DECLARA, por
seu representante legal infra-assinado para cumprimento do previsto no inciso VII do art.
4º da Lei nº 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, publicada no DOU de 18 de julho de
2002, e para fins do Pregão Presencial nº _____/2020/PP da Prefeitura Municipal de Pedra
Branca - CE, DECLARA expressamente que cumpre plenamente os requisitos de
habilitação exigidos do Edital do Pregão em epígrafe.

Local e data, _____ de __________________________________de __________

________________________________________________________
Assinatura e carimbo do CNPJ

Obs. Esta declaração deverá ser entregue a Pregoeira, após a abertura da sessão, antes e
separadamente dos envelopes (Proposta de Preços e documentos de habilitação) exigidos
nesta licitação.
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ANEXO IX
TERMO DE RENÚNCIA – MODELO

A PREGOEIRA DO MUNICÍPIO DE PEDRA BRANCA-CE

A proponente abaixo assinada, participante do procedimento licitatório n° (inserir
número), sob a modalidade Pregão nº (inserir número), por seu representante credenciado,
DECLARA, na forma e sob as penas impostas pela Lei Federal nº 8.666/93, de 21 de
junho de 1993, obrigando a empresa que representa, que não pretende recorrer da decisão
da Pregoeira e equipe de apoio, que julgou os documentos de habilitação,
RENUNCIANDO, assim, expressamente, ao direito de recurso da fase habilitatória e ao
prazo respectivo, e concordando, em consequência, com o curso do procedimento
licitatório, passando-se à abertura dos envelopes de proposta de preço dos proponentes
habilitados.

Data, __/__/_____

_______________________________________________________
(assinatura do representante legal da empresa)
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ANEXO X

TERMO DE REFERÊNCIA

OBJETO
Contratação de licença de uso para a realização de mudança de suporte Papel para Digital
dos documentos provenientes da Secretaria de Administração, Secretaria de Finanças,
Secretaria de Educação e Secretaria de Saúde, com alocação de recursos necessários para
operacionalização, conforme especificações contidas nos anexos deste Edital.
UNIDADE REQUISITANTE
Secretaria de Administração, Secretaria de Finanças, Secretaria de Educação e Secretaria
de Saúde, Secretaria do Trabalho e Assistência Social, SAAE - Serviço Autônomo de
Água e Esgoto.
JUSTIFICATIVAS
O presente serviço licitado destina-se à guarda e armazenamento em meio digital de
documentação oriunda da Secretaria de Administração, Secretaria de Finanças, Secretaria
de Educação e Secretaria de Saúde, Secretaria do Trabalho e Assistência Social, SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto do Município de Pedra Branca, e justifica-se em
virtude desse meio de armazenamento ser o mais seguro e de mais baixa manutenção e
que dispõe de pesquisa mais ágil por parte de quem precisa ter acesso à informação.
Atender às leis em vigor quanto à gestão e preservação documental, quanto as
necessidades da administração pública municipal no sentido de preservar a massa
documental relativa à Secretaria de Administração, Secretaria de Finanças, Secretaria de
Educação e Secretaria de Saúde, Secretaria do Trabalho e Assistência Social, SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto da Prefeitura Municipal de Pedra Branca.
VIGÊNCIA
A vigência do presente processo é de 31/12/2020, e sua eficácia dar-se-á a partir da data
de sua publicação, por extrato do contrato.
PAGAMENTO
O pagamento do valor devido para o fornecimento do objeto deste edital será realizado no
prazo de no máximo 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota fiscal pela
Contratada e acompanhada de Certidão Negativa de INSS, FGTS e Certidão Tributo
Municipal, Estadual e Federal. A proponente vencedora deverá obrigatoriamente
apresentar mensalmente relatório de todas as atividades realizadas.
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Em caso de não cumprimento pela contratada de disposição contratual, os pagamentos
poderão ficar retidos até posterior solução, estando sujeito a multas previstas no contrato.
ATUALIZAÇÃO DE VALORES
O valor pactuado entre as partes para o fornecimento do objeto da licitação, somente será
reajustado (a maior ou a menor), se comprovado na hipótese da alínea “d” do inciso II do
Art. 65 da lei 8.666/93, em que será aplicado ao valor unitário utilizando o índice IGPM.
O reajuste de valores se fará mediante solicitação formal da parte interessada,
devidamente justificado, se concretizando através de acordo entre as partes.
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS
Item

Descrição dos Serviços

Unid.

Quant.

1

Contratação da prestação de serviços técnicos profissionais de
gestão documental compreendendo a elaboração de relatórios,
análises técnica e conferência de todos os processos licitatórios e
processos de despesas, bem como a mudança de suporte papel para
digital incluindo armazenamento em sistema em nuvem e
organização dos acervos físicos, mediante a orientação de
profissionais das áreas biblioteconomia, informática e digital junto
a Secretaria de Administração.

Mês

11

2

Contratação da prestação de serviços técnicos profissionais de
gestão documental compreendendo a elaboração de relatórios,
análises técnica e conferência de todos os processos licitatórios e
processos de despesas, bem como a mudança de suporte papel para
digital incluindo armazenamento em sistema em nuvem e
organização dos acervos físicos, mediante a orientação de
profissionais das áreas biblioteconomia, informática e digital junto
a Secretaria de Finanças.

Mês

11

3

Contratação da prestação de serviços técnicos profissionais de
gestão documental compreendendo a elaboração de relatórios,
análises técnica e conferência de todos os processos licitatórios e
processos de despesas, bem como a mudança de suporte papel para
digital incluindo armazenamento em sistema em nuvem e
organização dos acervos físicos, mediante a orientação de
profissionais das áreas biblioteconomia, informática e digital junto
a Secretaria de Educação.

Mês

11
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4

Contratação da prestação de serviços técnicos profissionais de
gestão documental compreendendo a elaboração de relatórios,
análises técnica e conferência de todos os processos licitatórios e
processos de despesas, bem como a mudança de suporte papel para
digital incluindo armazenamento em sistema em nuvem e
organização dos acervos físicos, mediante a orientação de
profissionais das áreas biblioteconomia, informática e digital junto
a Secretaria de Saúde.

Mês

11

5

Contratação da prestação de serviços técnicos profissionais de
gestão documental compreendendo a elaboração de relatórios,
análises técnica e conferência de todos os processos licitatórios e
processos de despesas, bem como a mudança de suporte papel para
digital incluindo armazenamento em sistema em nuvem e
organização dos acervos físicos, mediante a orientação de
profissionais das áreas biblioteconomia, informática e digital junto
a Secretaria de Assistência Social.

Mês

11

6

Contratação da prestação de serviços técnicos profissionais de
gestão documental compreendendo a elaboração de relatórios,
análises técnica e conferência de todos os processos licitatórios e
processos de despesas, bem como a mudança de suporte papel para
digital incluindo armazenamento em sistema em nuvem e
organização dos acervos físicos, mediante a orientação de
profissionais das áreas biblioteconomia, informática e digital junto
ao SAAE - Serviço Autônomo de Água e Esgoto.

Mês

11

Digitalização de todos os processos licitatórios e comprobatórios da despesa realizados e a
realizarem, com as seguintes informações, importadas através do Sistema de Informações
Municipais para cada processo:















Nome do credor (Processo de despesa);
Número do Documento de caixa (Processo de despesa);
Data do pagamento (Processo de despesa);
Exercício Financeiro (Processo de despesa);
Número do cheque ou ordem bancária (Processo de despesa);
Unidade gestora responsável (Processo de despesa);
Identificação de pagamento extra-orçamentário (Processo de despesa);
Valor do pagamento (Processo de despesa);
Dotação orçamentária (Processo de despesa);
Número do processo (Processo licitatório);
Modalidade do processo (Processo licitatório);
Participantes (Processo licitatório);
Responsável pela homologação (Processo licitatório) e;
Data da realização do certame (Processo licitatório).
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O sistema de gerenciamento eletrônico de documentos deve conter as seguintes
funcionalidades:
Organização do acervo
a) Gerenciar em um único software a documentação eletrônica e física de todas as
secretarias acima citadas.
b) Gerenciar de documentos comprobatório da despesa e licitatórios. Cada departamento
deverá elaborar e controlar seus documentos com independência e segurança, utilizando
para isto, um único software.
c) Permitir padronizar a nomenclatura e gerar a numeração sequencial de forma
automática.
d) Garantia de segurança sobre os documentos de cada usuário e área, impedindo qualquer
modificação por outros usuários ou áreas.
e) Controle de acesso aos documentos por diversos níveis – ambiente multiusuário e multi
departamental.
f) Permitir controle de níveis de acesso diferenciados para leitura, edição e exclusão de
documentos.
g) Consulta rápida aos documentos por diversos critérios, constante no cadastro do
documento.
DIGITALIZAÇÃO
a) Possuir a funcionalidade de digitalização e armazenamento de imagens integradas ao
sistema e;
b) Permitir a digitalização de documentos em formato JPEG e PDF.
CONSULTA E VISUALIZAÇÃO
a) Possuir gerenciamento das pendências dos usuários.
b) Permitir visualização dos processos.
c) Permitir visualização de documentos anexados/vinculados aos processos.
d) Possibilitar a geração de relatórios e gráficos contendo informações detalhadas ou
resumidas sobre os processos.
Integração com o Sistema de Informação Municipais (SIM)
a) O sistema deverá importar dados informados ao Sistema de Informações Municipais
concernentes as despesas e licitações realizadas, no mínimo em:








Nome do credor (Processo de despesa);
Número do Documento de caixa (Processo de despesa);
Número do empenho (Processo de despesa);
Data do pagamento (Processo de despesa);
Exercício Financeiro (Processo de despesa);
Unidade gestora responsável (Processo de despesa);
Número do cheque ou ordem (Processo de despesa);
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Identificação de pagamento extra-orçamentário (Processo de despesa);
Valor do pagamento (Processo de despesa);
Dotação orçamentária (Processo de despesa);
Número do processo (Processo licitatório);
Modalidade do processo (Processo licitatório);
Participantes (Processo licitatório);
Responsável pela homologação (Processo licitatório) e;
Data da realização do certame (Processo licitatório).

DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
Os serviços serão executados nas dependências da Prefeitura Municipal de Pedra Branca,
com pessoal, mobília e equipamentos de responsabilidade da CONTRATADA.
DA INTEGRAÇÃO COM SISTEMAS UTILIZADOS NO MUNICÍPIO
O software utilizado para captura e gerenciamento deve ser integrado com o software
utilizado na contabilidade do município, a fim de obter as informações necessárias de
todos os processos de pagamentos realizados pelo município.
PROVA DE CONCEITO (DEMOSTRAÇÃO DO PRODUTO OFERTADO), após a
arrematação do lote.
A exigência de prova de conceito deste Termo de Referência, visa assegurar que a
administração contrate o software que atenda integralmente aos requisitos e recursos
solicitados.
Assim, para aceitação de propostas será exigida apresentação de prova conceito, conforme
as condições abaixo:
A prova conceito – POC, consistirá da apresentação de software integrado de gestão
tributária.
A primeira Licitante classificada deverá comprovar que atende aos requisitos constante do
Termo de referência, sob pena de desclassificação. A POC permitirá a averiguação de
prática das funcionalidades e características do produto e sua real compatibilidade com os
requisitos de software presentes no produto adquirido.
Para que a ferramenta seja dada como aceita, é necessário que ela funcione com uma base
de dados que contenha os itens em acordo com as necessidades da Contratante.
A verificação do software deverá ser realizada com computadores com as configurações
compatíveis com os equipamentos utilizados no Município.
Os testes para verificação de pleno funcionamento do sistema serão realizados por
técnicos do município de Pedra Branca, conjuntamente com os usuários finais da
ferramenta de emitirão a assinatura do termo aceito, ambos deverão assinar a ata que
constará o ocorrido na sessão.
A partir da convocação, a licitante terá um prazo de 05 (cinco) dias úteis para realizar a
prova de conceito nas pendências do Município de Pedra Branca e deverá ser utilizado
equipamento do Município.
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Considera-se eliminado na prova de conceito o licitante que deixar de satisfazer um ou
mais requisitos obrigatórios constantes neste documento.
O procedimento licitatório será suspenso para que, nos prazos previstos neste documento,
possa ser entregue e analisado o software solicitado (prova de conceito).
Fica conhecido o direito dos licitantes concorrentes acompanharem os procedimentos
relativos à prova de conceito presencialmente.
Os licitantes que forem assistir a prova de conceito não poderão interrompê-la de nenhum
modo, sendo-lhes permitido fazer constar pronunciamento em ata.
Se o licitante for aprovado na prova de conceito sua proposta e sua proposta estiver em
conformidade com o edital, ela será aceita.
Caso o licitante seja reprovado sua proposta será desclassificada e o segundo licitante
colocado terá oportunidade de apresentar seu software numa prova de conceito. O prazo
para apresentação do segundo colocado será o mesmo da primeira, ou seja de 05 (cinco)
dias úteis, contados a partir da sua convocação
A prova de conceito de conceitos será realizada no horário de 08:00 às 17h, na sede da
Secretaria de Administração, sítio à Rua Furtunato Silva, s/n, Centro, Pedra Branca –
CEP: 63630-000.
REFERENCIAL DE PREÇOS
Os preços de referência foram estimados com base nos valores médios obtidos através das
cotações de preços anexas a este processo, viabilizadas para verificação no mercado dos
valores atinentes a contratação deste objeto.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E ELEMENTO DE DESPESAS
As despesas decorrentes da contratação do objeto desta licitação correrão à conta das
dotações orçamentárias:
Secretaria de Finanças: 0201.04.122.0037.2004, Elemento de Despesa: 33903900,
Fonte: 1001000000; Secretaria de Saúde: 0501.10.122.0037.2017, Elemento de
Despesa:
33903900,
Fonte:
1211000000;
Secretaria
de
Educação:
0703.12.122.0037.2059, Elemento de Despesa: 33903900, Fonte 1111000000;
Secretaria de Administração: 1301.04.122.0037.2084, Elemento de Despesa:
33903900, Fonte: 1001000000; Secretaria do Trabalho e Assistência Social:
0601.08.122.0402.2032, Elemento de Despesa: 33903900, Fonte 1001000000; SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto: 0909.17.512.0135.2076, Elemento de Despesa:
33903900, Fonte: 1001000000.
OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Constituem obrigações do CONTRATANTE:
a) efetuar o pagamento ajustado;
b) esclarecer à CONTRATADA toda e qualquer dúvida, em tempo hábil, com referência
ao fornecimento dos bens.
c) manter, sempre por escrito com a CONTRATADA, os entendimentos sobre o objeto
contratado.
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d) Solicitar a prestação dos serviços.
e) Exigir a apresentação de notas fiscais, recibos, atestados, declarações e outros
documentos que comprovem: as operações realizadas, o cumprimento de pedidos, o
atendimento de providências, o compromisso de qualidade, bem como fornecer à
CONTRATADA recibos, atestados, vistos, declarações e autorizações de outros
compromissos que exijam tais comprovações.
f) A contratante não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência de responsabilidade da
contratada para terceiros, sejam fabricantes, intermediários ou quaisquer outros.
Constituem obrigações da CONTRATADA:
a) executar e/ou fornecer o objeto, de acordo com as especificações contidas na Cláusula
primeira e seus parágrafos sempre de acordo com a unidade gestora do presente Contrato.
b) responsabilizar-se por todos os custos inerentes aos estágios, seguros, encargos sociais,
tributos, transporte e outras despesas necessárias para o fornecimento do objeto do
Contrato.
c) responsabilizar-se pela integral prestação contratual, inclusive quanto às obrigações
decorrentes da inobservância da legislação em vigor;
d) atender aos encargos de lei;
e) assumir total responsabilidade pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a
terceiros, por si ou por seus representantes, na execução do Objeto do presente contrato,
isentando o CONTRATANTE de toda e qualquer reclamação que eventualmente possa
ocorrer;
f) manter, sempre por escrito com o CONTRATANTE, os entendimentos sobre o objeto
contratado.
g) A contratada não será responsável por qualquer perda ou dano resultante de caso
fortuito ou força maior e por quaisquer trabalhos, serviços ou responsabilidades não
previstos no edital, proposta e no contrato assinado com a CONTRATANTE.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Será de responsabilidade do Contratado o pagamento de
toda e qualquer situação decorrente da execução do objeto da licitação a que se refere o
presente contrato, inclusive eventuais reclamatórias trabalhistas que venham a ser
formuladas decorrentes dessa respectiva execução.
PARÁGRAFO QUARTO - A Licitante deverá se responsabilizar por todas as despesas
exigidas pelos órgãos competentes como Tributos Municipais, encargos sociais,
trabalhistas, fiscais, bem como, quaisquer outras despesas necessárias para a execução do
objeto do presente contrato;
PARÁGRAFO QUINTO - A Licitante é responsável por danos causados diretamente a
Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, quando a execução do
objeto.
PARÁGRAFO SEXTO - Serão considerados injustificados os atrasos não comunicados
tempestivamente ou indevidamente fundamentados, ficando sua aceitação a critério do
CONTRATANTE.
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PARÁGRAFO OITAVO - Obrigação da contratada de manter, durante toda a execução
do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
DA FISCALIZAÇÃO
A fiscalização dos serviços prestados e cumprimento do contrato, bem como sua
qualidade será realizada pelo Secretário da Secretaria solicitante, o qual sempre estará
informada das atividades desenvolvidas.
DA MULTA POR INADIMPLÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
Para a ocorrência de qualquer forma de inadimplência da CONTRATADA, quanto as suas
obrigações assumidas em decorrência do presente contrato, seja parcial ou integral,
assegurada à ampla defesa a CONTRATADA ficará sujeita as seguintes penalidades, sem
prejuízo das demais cominações aplicáveis:
I - Advertência, por escrito;
II - No caso do não cumprimento do prazo de entrega do objeto, será aplicável à
proponente multa moratória equivalente a 0,3% (três décimos por cento) ao dia sobre o
valor total do serviço; limitada a 10% (dez por cento) do valor total do serviço requisitado.
III - Multa de 10 % (dez por cento) sobre o valor contratado em caso de inexecução total
ou parcial das obrigações assumidas;
IV - Verificada qualquer infração do contrato, por parte da contratada, independente de
notificação judicial, a contratante poderá rescindi-lo.
V - Suspensão temporária do direito de participar em licitações e impedimento de
contratar com a Administração, por prazo não superior a 5 (cinco) anos;
VI - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A advertência será aplicada em caso de faltas leves, assim
entendidas aquelas que não acarretem prejuízos de monta ao interesse do objeto
contratado.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os dias de atraso serão corridos e contados a partir da data
de entrega prevista.
PARÁGRAFO TERCEIRO - A cobrança da multa será efetivada por desconto ao
pagamento das faturas, nas garantias ou ainda diretamente da CONTRATADA.
PARÁGRAFO QUARTO - No caso da cobrança da multa diretamente da
CONTRATADA, esta deverá ser recolhida dentro do prazo de três dias úteis, a contar da
correspondente notificação.
PARÁGRAFO QUINTO - A penalidade de suspensão temporária de licitar e contratar
com a CONTRATANTE pelo prazo de até 05 (cinco) anos poderá ser aplicada nos
seguintes casos, mesmo que desses fatos não resultem prejuízos à CONTRATANTE:
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a) REINCIDÊNCIA EM DESCUMPRIMENTO DE PRAZO CONTRATUAL;
b) DESCUMPRIMENTO OU PARCIAL CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES
CONTRATUAIS;
c) RESCISÃO DO CONTRATO.
PARÁGRAFO SEXTO - A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser
proposta à CONTRATADA que descumprir ou cumprir parcialmente as obrigações
contratuais, desde que desses fatos não resultem prejuízos à CONTRATANTE.
PARÁGRAFO SÉTIMO - As penalidades de suspensão temporária de licitar e contratar
com a CONTRATANTE e, de declaração inidoneidade poderão ser aplicadas, ainda, à
CONTRATADA que tenha sofrido condenação definitiva por prática de fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos, ou deixou de cumprir suas obrigações fiscais ou
parafiscais.
PARÁGRAFO OITAVO - As penalidades previstas de advertência, suspensão
temporária, ou de declaração de inidoneidade poderão ser aplicadas juntamente com a
pena de multa.
PARÁGRAFO NONO - As penalidades de impedimento temporário para licitar e
contratar com a CONTRATANTE e a de declaração de inidoneidade serão aplicadas por
competente autoridade, após a instrução do respectivo processo, no qual fica assegurada a
ampla defesa da CONTRATADA interessada.
DAS SANÇÕES POR DESCUMPRIMENTO DA PROPOSTA
PARÁGRAFO PRIMEIRO - À proponente que não honrar a proposta protocolada ou
solicitar a desistência dela após ser declarada vencedora e assinatura do contrato poderão
ser aplicadas, a critério da Administração, as seguintes penalidades.
PARÁGRAFO SEGUNDO - Multa de até 2,0 % (dois por cento) do valor global
proposto, no caso de desistência de proposta protocolada ou lance verbal oferecido após a
assinatura da Ata ou do Contrato, e ainda poderão ser aplicadas, neste caso, as penalidades
dos itens seguintes.
PARÁGRAFO TERCEIRO - Suspensão do direito de licitar pelo prazo que a autoridade
competente fixar, segundo graduação que for estipulada em razão da natureza da falta.
PARÁGRAFO QUARTO - A declaração de inidoneidade para licitar na Administração
Municipal.
VALOR ESTIMADO DO INVESTIMENTO
O Valor Global Estimado é de R$ 236.200,00 (duzentos e trinta e seis mil e duzentos
reais).
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