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1. Ire oBiETo

Contratagao de empresa para prestagao de servi9os para recursos humanos com cessao de direito de
uso de Sistema de informitica, servigos de instalagao, implantap5o, migragao de dados e manutengao
mensal e assistencia t6cnica para atender as demandas da Camara Municipal de Mombaca/CE.

12.       ESPECIFICAcOES DOS SERVICOS:
Prestacao  de  servigos  para  recursos  humanos  com  cessao  de  direito  de  uso  de  Sistema  de
iinformatica,  servi9os   de   instalagao,  implantagiv,  migragao   de  dados  e   manutengao   mensal   e
assistencia  t6cnica  para  atender  as  demandas  da  Camara  Municipal  de  Mombaga/CE,  com  as
segu intes caracteristicas:

1.2.1.    Gerar e transmitir os arquivos da RA]S;
12.2.    Gerar e transmitir a folha de pagamento dos vereadores e functonarios da Camara Municipal
de Mombaqu/CE;
1.2.3.    Gerar   e   transmitir   informap6es   relacionadas   ao   [NSS,   Imposto   de   Renda   e   demais
informag6es pertinentes ao Setor de Recursos Humanos;

13.       DA EQulpE TECNlcA E CARca HORARIA:

I)           A  Contratada  devefa  acompanhar  e  assessorar  de  forma  presencjal  no  tempo  minimo
indicado e de forma eletr6nica mos demais dias uteis, a fin de sanar qualquer dtivida e assegurar que
seja realizado os trabalhos dos setores em quesfao com rigidez e cumprimento da legisla95o vigente.
1[)         Os servigos sefao prestados mediante assessoria presencial na sede da contratante e tamb6m

por  meio  de  consultoria  na  sede  da  contratada,  por  e-mail  ou  telefone,  sempre  que  se  fizer
necessino.
Ill)        Os  servigos  deverao  ser  prestados  necessariamente  por  equipe  T6cnica  da  contratada,
composta de profissionais devidamente qualificados na execugao do objeto;

2. |USTIFICATIVA E 0B]ETIVO DA CONTRATAgfio

2.1,  A  prestagao  de  servigos para  recursos  humanos  com  cessao  de  direito  de  uso  de  Sistema  de
informatica,  serviaps  de  instalagao,  implantagao,  migra¢ao  de  dados  e  manutengao   mensal  e
assistencia tecnica tornou-se condigao para uma melhor gestao da coisa pdblica, sendo sabido que
hoje  todas as  informap6es devem ser processadas pelos  6rgfros pdbLicos de  maneira  digitalizada,
hhavendo a obrigatoriedade da disponibilizagao destes dados por meto eletr6nico atrav6s do portal da
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transpar6ncia e do envio dos mesmos para o Tribunal de Contas do Estado do Ceafa, que acompanha
a  execu9ao  orgamentaria,  financeira  e  administrativa  de  todos  os  seus  jurisdicionados,  sendo
essenciais ao funcionamento deste Poder Legislativo.

3. COND[96ES GERAIS: ESPEcfF]CAS
3.1- Os servigos a serem prestados e os produtos a serem entregues seriio demandadas previamente

pela CONTRATANTE;
3.2- Prestar toda assistencia lia operag5o dos sistemas;
3.3- Orientagao e treinamento aos usuarios do sistema;
3.4-A   CONTRATADA   devefa   cumprir   integralmente   as   especificag6es   e   regras   pertinentes
ao objeto deste Contrato, inclusive dos documentos declarados como partes integrante;
3.5-]mplantar   o   sistema   objeto   deste   Contrato,   de   acordo   com   as   melhores   tecnicas   e   com

pessoal capacitado;
3.6-Treinamento   dos   usuarios   da   Camara   Municipal   na   operagao   ou   utiliza5:ao   do   sistema
em fun9ao de substitujgao de pessoal, tendo em vista demiss6es, mudan9as de cargos, etc;

04. CONDIC6ES DE PAGAMENTO
4.1 - 0 pagamento sera efefuado em ate 30 (trinta) dias ap6s o encaminhamento da documentagao
tratada neste subitem, atrav6s de cr6dito na Conta Banciria do fornecedor ou atrav6s de Cheque
nominal, acompanhado da seguinte documentagao:
I)  Nota  Fiscal/fatura  discriminativa,  em  via  dnica,  devidamente  autorizada  pelo  ordenador  de
despesas toague-se) e atestada por servidor responsavel pelo recebimento do objeto deste termo,
11)  Certidao  Conjunta  Negativa  de D6bito  quanto  aos Tributes  Federais  e a  Divida Ativa  da  Uniao

(PGFN), com abrang6ncia inclusive as contribuig6es sociais,
Ill) CRF -Certificado de Regularidade de FGTS, expedido pela Caixa Econ6mica Federal,
IV) CND emitida pela Secretaria da Fazenda Estadual,
V) CND emitida pelo municipio domiciLiado, e,
VI) CND emitida pela Justi9a Federal do Trabalho, emitida na forma da Lei N°.12.440/2011.

4.2  -  Nao  sera  efetuado  qualquer  pagamento  a  CONTRATADA  em  caso  de  descumprimento  das
condi96es de habilitagao e qualificacao exigidas neste termo.

4.3 - I vedada a realiza9ao de pagamento antes da entrega do objeto ou se o mesmo nao estiver de
acordo com as especificag6es deste instrumento.

4.4 -Se o objeto nao for executado conforme condif6es deste termo, o pagamento ficafa suspenso ate
sua execugao regular.

4.5 - Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA, enquanto pendente de liquidagao, qualquer
obrigagao   financeira  decorrente  de  penalidade  ou  inadimplencia,  sem  que  isso  gere  direito  a
reaj ustamento de pre9os
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5.0. DAS CONDIC6ES MINIMAS PARA CONTRATAqAO

5.1. Os servi9os ser5o prestados mediante assessoria presencial na sede da contratante e tamb6m por
meio de consultoria na sede da contratada, sempre que se fizer necessario.

5.2. Os servigos deverao ser prestados necessariamente por equipe T6cnica da contratada, composta
de profissionais devidamente qualificados;

5.2 - Quanto a entrega:

5.2.1 -Os servi9os deverao ser iniciados no prazo maximo de ate 05 (cinco) dias corridos, contados
da  data  de  recebimento  da  Ordem  de  Servi9o  a ser  emitida  pela  administra9ao  ou  instrumento
equivalente e rigorosamente de acordo com as especificag6es estabelecidas na proposta vencedora e
no Termo de Referfencia, sendo que a nao observancia destas condig6es, implicafa na nao aceitagao
dos mesmos, sem que caiba qualquer tipo de reclama9ao ou indeniza9ao por parte da inadimplente.
5.2.2  - 0 servigo a ser entregue estari sujeito a aceitagao plena peLo Contratante que, para tanto,
designara servidor que acompanhafa a sua execLigao e o submeterd ao recebimento provis6rio, onde
serao examinadas as eapecificag6es e, caso estejam de acordo com o Termo de Referencia e proposta
da  Contratada  sera  atestada  o  seu  recebimento  mediante  emissao  do  Termo  de  Recebimento
Definitivo de cada parceta executada.
5.2.3 -Caso o servi9o executado nao esteja de acordo com as exigencias do Termo de Referencia e da

proposta de pregos da Con[ratada, o mesmo sera rejeitado e a Contratada deveri refaze-lo.
5.2.4 - A Contratada ficafa obrigada a executar novamente, sem Gnus para a Contratante, o servigo

que vier a ser recusado.
5.2.5   -   0   objeto   contratual   deveri   ser   executado   em   conformidade   com   as   especificag6es
estabelecidas  neste  instrumento,  mos  locals  indicados  na  Ordem  de  Servi9o  a  ser  emitida  pela
administragao ou instl'umento equivalente.
5.2.6 - Os atrasos ocasionados por motivo de forga maior ou caso fortuito, desde que justificados ate
02 (dois) dias dteis antes do termino do prazo de entrega do servigo, e aceitos pela contratante, nao
serao considerados como inadimplemento contratual.
5,2.7 -A responsabilidade administrativa pelo recebimento do objeto tat qual estipulado no Termo
de Refer6ncia sera  exclusiva do(s)  servjdor(es)  autorizado(s) pelo 6rgao Contratante,  encarregado
de acompanhar a execu9ao do servigo e recebimento do objeto contratual, conforme art. 67 da Lei
8.666/93.
5.2.8 - A CONTRATANTE designafa urn servidor/comissao, cujo prop6sito sera o acompanhamento
da execugao dos servi9os e a conferencia desta com as especificag6es contidas na proposta de pre€os
e  no  Termo  de  Referencia.  Caso  o  objeto  esteja  em  decacordo  com  as  especifica5:5es  contidas
naqueles instrumentos, sera rejeitado o recebimento do mesmo.

5.3 - Quanto ao recebimento:



5.3.1 - Provisoriamente, a partir da execugao do servigo, para efeito de verifica5:ao da conformidade
com as especificag6es constantes do Termo de Referencia e da proposta.
5.3.2  -  Definitivamente,  ap6s  a  verificagao  da  conformidade  com  as  especificag6es  constantes  do
Termo de Referencia e da proposta, e sua consequente aceita9ao, que se darn ate 05 (cinco) dias dteis
do recebimento provis6rio.
5.3.3 - Na hip6tese de a verificagao a que se refere o subitem anterior nao ser procedida dentro do

prazo  fixado,  reputar-se-a  como  realizada,  consumando-se  a  recebimento  definitivo  no  dia  do
esgotamento do prazo.
5.3.4 -A  nota fiscal/fatura  que apresente incorreg6es sera devolvida a contratada para as devidas
corre96es.
Nesse caso, o termo de recebimento definitivo somente podefa ser emitido ap6s a referida corregao.
5.3.5 -A Administragao rejeitari, no todo ou em parte, a prestagao de servigos em decacordo com as
especifica5;6es t6cnicas exigidas.
5.3.6 - A rejeigao do  objeto por estar em desacordo com as especifica96es, que vier a ocorrer,  nao

justificafa possivel atraso no prazo de execup5o fixado, sujeitando o Contratado as sang6es previstas.

6.0. DA METODOLOGIA E EXECuqto DOS SERVIgos

6.1.  Os  servifos  sup6em  atua95o  presencial  na  sede  da  contratante  e  a  distancia  na  sede  da
contratante;

7.0. DAS OBRIGAC6ES DA CONTRATADA

7.1. AL6m de outras decorrentes de normas legais e da natureza da presente licitagao, sao obrigag6es
da Contratada:

7.1.1 -Executar o objeto em conformidade com as condi95es deste instrumento.
7.1.2 - Manter durante toda a execug5o contratual, em compatibilidade com as obrigag6es assumidas,
todas as condig6es de habilita9ao e qualifica95o exigidas no presente termo.
7.1.3  -  Aceitar,  nas  mesmas  condi£6es  contratuais,  os  percentuais  de  acr6scimos  ou  supress6es
limitadas ao estabelecido no §19, do art. 65, da Lei Federal ng 8.666/1993, tomando-se por base o
valor contratual.
7.1.4   -   Responsabilizar-se   pelos   danos   causados   diretamente   a   contratante   ou   a   terceiros,
decorrentes  da  sua  culpa  ou  dolo,  quando  da  execu9ao  do  objeto,  nao  podendo  ser  arguido  para
efeito de exclus5o ou redu9ao de sua responsabilidade o fato de a contratante proceder a fiscalizagao
ou acompanhar a execu9ao contratual.
7.1.5 -Responder por todas as despesas direcas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a
execugao   contratuaL,   inclusive  as  obrigap5es  relativas  a  salarios,  previdencia  social,   impostos,
encargos sociais e outras provid€ncias, respondendo  obrigatoriamente pelo fiel cumprimento  das
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leis trabalhistas e especificas de acidentes do trabalho e legislagao correlata, aplicaveis ao pessoal
emp regado na execu9ao contratual.
7.1.6 - Prestar imediatamente as informag6es e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
contratante,  salvo  quando  implicarem  em  indaga€6es  de  carater tecnico,  hip6tese  em  que  serao
respondidas no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
7.1.7  -  Substituir  ou  reparar  o  objeto  contratual  que  comprovadamente  apresente  condi€6es  de
defeito  ou  em  desconformidade  com  as  especifica96es  deste  termo,  no  prazo  fixado  pelo  6rgao
Contratante, contado da sua notiflcagao,
7.1.8  -  Cumprir,  quando  for o  caso, as condi96es de garantia do  objeto,  responsabilizando-se pelo

perfodo   oferecido   em   sua   proposta   de   pregos,   observando   o   prazo   minimo   exigido   pela
Administra5:ao.
7.1.9  -  A  contratada,  na  execugao  do  contrato,  sem  prejuizo  das  responsabilidades  contratuais  e
legais, nao podefa subcontratar partes do contrato sem a expressa autorizagao da Administra9ao.
7.1.10  -  Nao  permitir  a  utiliza9ao  de  qualquer  trabalho  do  menor  de  dezesseis  anos,  exceto  na
condigao  de aprendiz para os maiores de quatoize anos, nem permitir a  utiliza9ao do trabalho do
menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

7.1.11 -Manter-se, durante todo o periodo de vig6ncia do Contrato a ser firmado, urn preposto aceito

pela Contratante, para representafao da Contratada sempre que for necessario e comunicando, por
escrito, a Contratante qualquer mudanga de endere€o ou telefone contato.
7,1.12  - Acatar as orientag6es da Contratante, sujeitando-se a mats ampla e irrestrita fiscaliza9ao,

prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo is reclamag6es fo rmuladas.
7.1.13 - Responsabilizar-se pela fiel execu9ao do objeto contrafual no prazo estabelecido neste termo.
7.1.14 -A CONTRATADA devefa garantir a seguranga das informag6es da CONTRATANTE, inclusive

quanto ao sigi]o das mesmas.
7.1.15 -Enviar relat6rios e/ou modelos de documentos necessarios, mediante informag6es do Orgao
Contratante.
7.1.16 -Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execu9ao do objeto, de acordo com os
artigos  14  e  17  a  27,  do  C6digo  de  Defesa  do  Consumidor  (Lei  n°  8.078,  de  1990),  ficando  a
Contratante autorizada a descontar dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente
aos danos sofridos.
7.1.17  -  Utilizar  de  pessoas  com  conhecimentos  bdsicos  dos  servigos  a  serem  executados,  em
conformidade com as normas e determinag5es em vigor.
7.1.18 - Prestar mensalmente a execu9ao dos servigos de acordo com a carga horaria definida neste
Termo de Referencia.

8.0.DAS OBRIGAC6ES DA CONTRATANTE

8.1. Sao obrigag6es da contratante, al6m de outras decorrentes do Contrato:



8,1.1. Disponibilizar a infraestrufura de material, eqnipamentos e pessoal de apoio nas diligencias de
trabalho necessaria ao born desempenho da Equipe T6cnica da contratada.
8.1.2. Efetuar o pagamento das obrigag6es financeiras advindas da Contratagao.
8.1.3.  Acompanhar  e  fiscalizar  a  execuj:ao  do  Contrato,  atrav6s  de  urn  Servidor  ou  Comissao
especia]m ente designada.

9.0.DO PRECO

9.1. Os valores dos Servigos deverao ser fixos e cotados em moeda nacional.

9.2. Nos pregos apresentados devefao estar incluidas todas as despesas com materials, mao-de-obra,
ferramentas, equipamentos, taxas, tributos, incidencias fiscais e contribuig6es de qualquer natureza
ou esp6cie, encargos sociais, salarios, custos diretos e indiretos e quaisquer outros encargos, quando
necessarios a perfeita execugao do objeto da Licitagao.

9.3. 0 Pagamento dos Servigos sera realizado mensalmente.

9.4. Do Reajuste e do Reequilforio Econ6mico-Financeiro:

9.4.1  -  0  valor  do  Contrato  nao  sera  objeto  de  reajuste, ante§  de  decorridos  12  (doze)  meses  da
contratagao, hip6tese na qual poderi ser utilizado o indice IGP-M da Funda9ao Gethlio Vargas.

9.4.2  -  Na  hip6tese  de  sobrevirem  fatos  imprevisiveis,  ou  previsiveis,  por6m  de  conseqtiencias
incalculaveis,  retardadores  ou  impeditivos  da  execugao  do  ajustado,  ou  ainda,  em  caso  de  for9a
maior,   caso   fortuito   ou   fato   do   principe,   configurando   area   econ6mica    extraordinaria   e
extracontratual, poderi, mediante procedimento administrativo onde reste demonstrada tat situagao
e termo aditivo, ser restabelecida a relagao que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos
da Contratada e a retribuigao da Administra9ao para a justa remuneragao do servigo, objetivando a
manuten€ao do equilforio econ6mico-financeiro inicial do contrato, na forma do artigo 65,11, .'d" da
Lei Federal n° 8.666/93, alterada e consolidada

10. AVALIACAO DO GUSTO

10.1. 0 custo estimado anual da contratagao sera o proveniente de pesquisa mercadol6gica,

10.2. 0 custo estimado da contratagao e os respectivos valores miximos serao apurados mediante
preenchimento  de  planilha  de  custos  e  forma9ao  de  pregos  e  pesquisas  de  pregos  praticados  no
mercado em contratag6es similares.

11 -D0 PRAZO DE VIGj±NCIA D0 CONTRATO:
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0 prazo de vigencia contratual 6 de ate 8 meses, contado a partir da sua assinatura, devendo
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ser  publicado  na forma  do  parigrafo  tinico,  do  art.  61,  da  Lei  Federal  nQ  8.666/1993,  salvo  se  o

processo licitat6rio nao tiver sido finalizado nesse periodo.

11.2 -0 prazo de vigencia poderi ser prorrogado mos termos do que disp6e o all 57, inciso 11, da Lei
Federal n° 8.666/1993, alterada e consolidada.

11.3 - 0 instrumento de contrato 6 obl.igat6I.io mos casos de concorr6ncia e de tomada de pregos, ben
como nas dispensas e inexigibilidades cujos pre9os estejam compreendidos mos limites destas duas
modaljdades de  ]icitagao, e facultativo  mos  demais em  que a Admjnistrapao  puder substitui-lo  por
outros instrumentos habeis, tats como carta-contrato, nota de empenho de despesa, autorizagao de
compra ou ordem de execu5:ao de servi9o, na forma do artigo 57 da Lei Federal nQ 8.666/93, alterada
e consolidada.

12 - Sang6es Administrativas:

12.1. Comete infragao administrativa, mos termos da Lei n° 8.666, de 1993, da Lei n" 10.520, de 2002,
do Decreto n° 3.555, de 2000, a Contratada que, no decorrer da contratagao:

12.1.1. Inexecutar total ou parcialmente o contrato;
12.1.2. Apresentar documentagao falsa;
12.1.3. Compoltar-se de modo inid6neo;
12.1.4. Cometer fraude fiscal;
12.1.5. Descumprir qualquer dos deveres elencados no Edital ou no Contrato.

12.2.  A  Contratada  que  cometer  qualquer  das  infro£5es  discriminadas  no  subirem  acima  ficard
sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sang5es:

a.  Advertencia  por  faltas  leves,  assim  entendidas  como  aquelas  que  nao  acarretarem  prejuizos
significativos ao objeto da contrata5:ao;

b. Multa:

b.I.  Morat6ria  de ate  1%  (urn por  cento)  por  dia  de  atraso  injustificado  sobre  o  valor  mensal  da
contratagao, ate o limite de 20 (vinte) dias;

b.2. Compensat6ria de ate 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugao
total ou parcia] da obrigagao assumida, podendo ser cumulada com a multa moratoria, desde que o
valor cumulado das penalidades nao supere o valor total do contrato.

c. Suspensao de licitar e impedimento de contratar com a contratante pelo prazo de ate dois anos;



d.  [mpedimento  de  licitar  e  contratar  com  a  contratante  e  descredenciamento  no  Cadastro  de
Fornecedores pelo prazo de ate cinco anos;

e.  Declaragao  de  inidoneidade  para  licitar  ou  contratar  com  a  Administragao  "blica,  enquanto

perdurarem os motivos determinantes da punigao ou ate que seja promovida a reabilitagao perante a
pr6pria autoridade que aplicou a penalidade, que serii concedida sempre que a Contratada ressarcir
a Administragao pelos prejuizos causados;

12.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sang6es.

12.3. Tamb6m ficam sujeitas is penaLidades de suspensao de licitar e impedimento de contratar e de
declaragao  de  inidoneidade, previstas no subitem anterior, as empresas ou profissionais  que,  em
razao do contrato decorrente desta licitagao:

12.3.1. Tenham sofrido condenag6es definitivas por praticarem, por meio dolos os, fraude fiscal no
recolhimento de tributes;

12.3.2. Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitapao;

12.3.3. Demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administra9ao em virtude de atos
ilicitos p raticados.

12.4.  A aplicagao  de  quaLquer  das  penalidades  previstas  realizar-se-a em processo  administrativo

que assegurard o contradit6rio e a ampla defesra, observando-se o procedimento previsto na Lei n°
8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei nQ 9.784, de 1999.

12.5.  A  autoridade  competente,  na aplicagao  das sanc6es, levari  em  consideracao  a gravidade  da
conduta  do  infrator,  o  carater  educativo  da  pena,  ben  como  o  dano  causado  a  Administragao,
observado o principio da proporcionalidade.

12.6. As multas devidas e/ ou prejuizos causados a Contratante serao deduzidos dos valores a serem

pagos,  ou  recolhidos  em  favor  do  Municipio  de  Mombaga,  CE,  ou  ainda, quando  for o  caso, serao
inscritos na Divida Ativa da Municipio e cobrados judicialmente.

12.6.1. Caso  a Contratante  determine, a  multa deveri ser recolhida  no prazo  maximo  de  10  (dez)
dias, a contar da data do recebimento da comunica9ao enviada pela autoridade competente.

12.7. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no Cadastro de Fornecedores.

12,8. As sang6es aqui previstas s5o independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no
caso das multas, cumulativamente, sem prejuizo de outras medidas cabiveis.
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12.9. As infrag6es e sang6es relativas a atos praticados no decorrer da licita9ao  esfao previstas  no
Edita].

ENCARTE A0 TERMO DE REFERfulcIA

ITEM DESCRICAO QUANT. UNIDADE

01

Contratagao  de  empresa  para  prestagao  de  servigos  para

08,000 MEs

recursos humanos com cessao de direito de uso de Sistema
de informatica, servi9os de instalagao, impfantafao, migragao
de  dados  e  manuten9ao  mensal  e  assistencia  tecnica  para
atender as demandas da Camara Municipal de Mombaga/CE.
ESPEC/F7CAfL40,. I,I  Gerar e trausmitir os arquivos da RAIS;
1.2.Gerar e transmitir a folha de pagamento dos vereadores e
funcionirios   da  Camara   Municipal   de   Mombapa/CE;   1.3.
Gerar   e   transmitir   informag6es    re[acionadas   ao   INSS,
Imposto de Renda e demais informag6es pertinentes ao Setor
de Recursos Humanos;
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ANEXO ][ - M[NUTA DA PROPOSTA

A

CAMARA MUNICIPAL DE MOMBAqu

REF. PREGAO NQ 19.04.2021/01PP

Data de Abeltura: 07 de maio de 2021

0B|ETO:    CONTRATACA0    DE    EMPRESA    PARA    PRESTA¢O    DE    SERVICOS    PARA    RECURSOS

HUMANOS   COM   CESSAO   DE   DIREIT0   DE   US0   DE   SISTEMA   DE   INFORMATICA,   SERVICOS   DE

INSTAI-A9AO,  IMPI.ANTACAO,  MIGRACAO   DE  DADOS  E  MANUTEN9AO  MENSAL  E  ASSISTENCIA

TECNICA PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE MOMBAqu/CE.

ITEM ESPECIFICAGAO UNIDADE UANTIDADE ALOR UNIT ALOR TOTAL

01
Conforme   Termo   d (em   algarismo (em   algarismo
Referencia do edital or extenso or extenso

ALOR TOTAL RS

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: RS _(POR EXTENSO)

Proponente:
Enderego:

CNPJ/CPF:

Email:

Telefone;
Validade da Proposta: 60 (Sessenta) dias

(CIDADE)-(UF), _de

Assinatura
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IEXOIII-MODELODEDEECLARACAONOSTERMOSDDOINC[SOVTIDDOARTlco4QDALLEIN,Q

10520/02

PREdio PRESENC+IAL NQ 19.04.Z021/01PP

DECLARACAO

empresa CNP7                n.9                     ...,.................,.......,..,                sediada

para     fins     de     participagao     no     PREGfio     PRrssENCIAI.     NQ
19.04.2021/01PP,  DECLARA,  mos  termos  do  artigo  4Q,  inciso  VII  da  Lei  n.a  10.520/2002  que,
cumpre plenamente os requisitos da habiJitagao.

(CIDADE) -(DATA)

None e Assinatura do Representante Legal

RG. e CPF:



®

ANNEXOIV-DECLARACJioDE]I\]EXIST£NCIIADEFATI

IIABILITAcfio

PREGfio PRESENCIAL NQ 19.042021/01PP

TE E IMPEDITIV0 DA

(None       da       Empresa),       inscrita       no       CNP|/MF       nQ.
por     interm6dio     de    seu     representante     legal     o(a)     Sr.(Sra.)

e   do   CPF       ng.
portador(a) do Documento de ldentidade nQ

19.04.Z021/01PP, DECIARA, para efeito de participa95o no processo licitat6rio em epigrafe, que a
Empresa, acima identificada, nao possui fate impeditivo que altere os dados para efetivagao da sua
habilitagao, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrencias posteriores.

(CIDADE) -(DATA)

None e Assinatura do Representante Legal

RG. e CPF:



0 v -DECLARACAO RELATrvA A PROIBICAO DO TRABALHO DO MENOR rLE] N9 9.854/99
nIEE5'

ANE]

(licitante), inscrita, no CNP| n°

representante legal o (a) Sr. (a)

e  do   CPF  no

por interm6dio de seu

portador (a) da Carteira de ldentidade n°

para  fins  de  participagao  no  Preg5o  Presencial  nQ  --------

DECIARA, para fins do disposto no inciso V da all 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993,

acrescido pela Lei n° 9.854, de 27 de outubro de 1999, que nao emprega menor de dezoito anos

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

Ressalva: menor, a partir de quatorze anos, na condi9ao de aprendiz.

(CIDADE) -(DATA)

None e Assinatura do Representante Legal

RG. e CPF:

®
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ANANEXEXOV]-MODELODEPROCURAcfio

PRIREfio PRESENCIAL N919.042021/01PP

DDOCUMENTOEXIGIDONOCREDENCIAMENTO

PROCURACAO

OUTORGANTE: None e qualificagao.

OUTORGADO: Nome e qualifica9ao.

PODERES:  Pleno  e  gerais  poderes  para  representar  a  OUTORGANTE,  junto  Camara  Municipal  de
Mombaga,    CE,    no    processo    de    Licita9ao    PTegao    presencial    PREGfio    PRESENC[AL    NQ
19.042021/01PP, podendo o mesmo, assinar propostas, atas, entngar no certame os envelopes de
proposta  de  pregos  e  habhitagao,  ofertar  lances,  intexpor  recurso  assinar  toda  a  documentagao
necessaria, como tamb6m formuLar  praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em none
da OUTORGANTE e tudo o mais que se fizer necessfrio ao fiel cumprimento deste mandato.

Municipio de data de

(None, cargo, funcao e assinatura do representante legal da licitante).

Obs.: Este documento deveri ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada

pelo[s) seu(s) representante(s) legal(is) e/ou procurador(es) devidamente habilitado(s) com firma
reconhecida em cart6Tio.
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PRESENCIAL NQ 19.04.2021

A Camara Municipal de Mombafa/CE,  com sede na Trav. Dr. Ariosvaldo Cosfa s/n - Altos - Centro -
Mombaga - Ceafa - CEP:  63.610-000 -  Fore:  (88)  3583.1504, CNPJ:  05.674205//0001-76, atrav6s
de   seu   Ordenador   --------- ~ ------------------,   inscrito(a)   no   CPF   ng   ~~~-,   doravante
denominada CONTRATANTE, e o(a) ~„~~~„ inscrito(a) no CNpj/MF sob o  n9 „.~~„~~.„,
ssediado(a)  na  ~„~~„~„  em  ........................ ~  doravante  designada  CONTRATADA,  neste  ato
representada pelo(a) Sr.(a) ~„„„ry portador(a) da Carteira de ldentidade n9 „„~., expedida
ppela (o) .~..„.~, e CPF ng ............... „~ e em observincia as disposi96es da Lei n9 8.666, de 21  de
junho de  1993, da Lei nQ  10520, de 17 de julho de 2002 , resolvem  celebrar o presente Termo  de
Ccontrato, decorrente do Pregao Presencial nQ ---------- ~, mediante as clausulas e condi96es a seguir
enunciadas.

1,           cLAusuLA PRIMEIRA -OBrETO

1.1. 0  objeto do presente Termo de Contrato e CONTRATACAO  DE EMPRESA PARA  PRESTACAO
DE  SERVICOS  PARA  REOuRSOS  HUMANOS  COM  CESSAO  DE  DIREITO  DE  Use  DE  SISTEMA  DE

INFORMATICA,     SERVI90S     DE     INSTAIACAO,     IMpl.ANTACAO,     MIGRACAO     DE     DADOS     E

MANUTENCAO  MENSAL  E  ASSISTENCIA  TECNICA  PARA ATENDER AS  DEMANDAS  DA  CAMARA

MUNICIPAL DE MOMBAqu/CE

1.2. ITENS do contrato.

2.            CLAUSULA SEGUNDA -VIGENCIA

2.1.  0  prazo  de  vigencia  deste  Termo  de  Contrato  6  ate  ----------------,  contados  da  data  de  sua
assinatura, adstrito ao respectivo credito orfament6rio. prorrogdvel na forma do art. 57, da Lei nQ
8.666, de 1993.

3,           CIAUSULA TERCEIRA -PREgo

3.1. 0 valor do presente Termo de Contrato 6 de RS ~L~~~.).

32. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordindrias diretas e indiretas decorrentes da
execugao    contratual,    inclusive    tributos    e/ou    impostos,    encargos    sociais,    trabalhistas,

previdenciarios,  fiscais  e  comerciais  incidentes,  taxa  de  administragao,  frete,  seguro  e  outros
necessfrios ao cumpriniento intjegral do objeto da contratap5o.

4.          cLAusuLA QUARTA -DOTACAO onoAMENTARIA

4.1. As  despesas  decorrentes  desta  contratagao  estio  programadas  em  dotagao  orgamentdria

pr6pria, prevista no orgamento da Camara Municipal de Mombaga - Ce, na classificagao Exercicio
2021   Atividade   0101.0103100012.001   Manutengao   das   Atividades   da   Camara   Municipal,



6.

7.

8.

5.1.               As condig6es de pagamento sao aquelas estabelecidas no Termo de Referencia, Anexo
I e/ou no Edital, ambos do processo licitat6rio n9  .

CLAUSULA SEXTA - REATUSTE

6.1. As condig6es de reajuste sao aquelas estabelecidas no Termo de Referencia, Anexo I e/ou no
Edital, ambos do processo licitatorio n9  .

cLAusuLA sfrlMA - ENTREGA E RECEBIMENTO DO OB]ETO

7.1. 0  recebimento  do  objeto  dar-se-a  conforme  regras  estabelecidas  no  Termo  de  Referencia,
Anexo I e/ou no Edital, ambos do processo licitat6rio nQ .

CLAOSULA 0ITAVA - FISCALIZACAO

8.1. A fiscaliza9ao  da execu9fro  do  objeto sera efetuada por Comiss5o/Representante  designado

pela CONTRATANTE, na forma estabelecida no Termo de Referencia.

9.          cLAusuLA NONA -oBR]GAc6ES DA col\rTRATANTE E DA CONTRATADA

9.1. As  obriga96es  da  CONTRATANTE  e  da  CONTRATADA  sao  aquelas  previstas  no  Termo  de
Referencia, Anexo I e/ou no Edital, ambos do processo licitatorio nQ  .

10.        CLAUSULA DECIMA -SANC6ESADM[N[STRATIVAS

10.1.            As sang6es  referentes  a  execugao  do  contrato  sao  aquelas  previstas  no  Termo  de
Refer6ncia, Anexo I e/ou no Edital, ambos do processo licitat6rio nQ  .

11.        CIAUSULA DECIMA PRIMEIRA -RESCISAO

11.1.            O presente Termo de contrato poderi ser rescindido nas hip6teses previstas no art.
78  da  Lei  nQ  8,666,  de  1993,  com  as  consequencias  indicadas  no  art.  80  da  mesma  Lei,  sem

prejuizo das sang6es aplicaveis.

11.2.             Os  casos  de  rescisao  contratual  serao  formalmente  motivados,  assegurando-se  a
CONTRATADA o direito a pr6via e amp]a defesa.

11.3.             A  CONTRATADA   reconhece   os  direitos  da  CONTRATANTE   em   caso   de   rescisao
administrativa prevista no al+ 77 da Lei nQ 8.666, de 1993.

11.4.             0  termo  de  rescisao sera  precedido  de  Relat6rio  indicativo  dos seguintes  aspectos,
conforme o caso:

11.4.1.   Balan9o dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.4.2.   Rela9ao dos pagamentos ja efctuados e ainda devidos;
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12.         CLAUSULA DECIMA SEGUNDA -DOS CASOS OM]SSOS.

12.1.             Os   casos   omissos  serao   decididos  pela  CONTRATANTE,  segundo   as   disposi€6es
contidas  na  Lei  nQ  8.666,  de  1993,  na  Lei  nQ  10.520,  de  2002  e  demais  normas  federais  de
licitag6es e contratos administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposig6es contidas na Lei
nQ 8.078, de 1990 ~ C6digo de Defesa do Consumidor -e normas e principios gerais dos contratos.

13.        CLAUSULA DEC]MATERCE]RA -PUBl.ICAqio

13.1.             [ncumbiri   a   CONTRATANTE   providenciar   a   publica9ao   deste   instrumento,   por
extrato, no Diario Oficial da Camara Municipal de Mombaga, no prazo previsto na Lei n9 8.666, de
1993.

14.        CLAUSUIADECIMAQUARTA-FORO

14.1.             0  Foro  para  solucionar  os  litl'gios  que  decorrerem  da  execufao  deste  Termo  de
Contrato sera o da Comarca do Municipio de Mombaga -Ce.

14.2,  Para  firmeza e validade do  pactuado, o  presente Termo de Contrato foi  lavrado  em  duas

(duas) vias de igua] teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

de20.....

Responsavel legal da CONTRATANTE

Responsavel legal da CONTRATADA



ANEX0 VIII - MINUTA DE DECLARAcfio DE INFORMAC6ES PARA 0 CREDENCI

PREGfio PRESENCIAL Ng

A   empresa   ---------,   CNPJ   --------,   com  endereap   em   ---------------------------,   atrav6s   de   seu
representante legal ,-------------------------, CPF n9 ----------, para fins de I)restar informap6es
junto  ao processo  licitat6rio n9 ~, I)em come  CredenciaLr-se junto ao  referido processo,
DECLARE

(a)   a   proposta   apresentada  para  participar  da  presente  hicitagao  foi  elaborada  de   maneira
independente toelo . Licitante / I Cons6rcio), e o contetldo da proposta nao foi, no todo ou em parte,
direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial
ou de fato da presents Licitag5o, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

tl])  a  intengao  de apresentar a  proposta  elaborada  para  participar da  presente  Licitagao  nao  foi
informada, discutida ou  recebida de qualquer outro participante potencial  ou  de fato da presente
Licitagao, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decis5o de qualquer outro
participante  potencial  ou  de  fate  da  presente  Licitag5o  quanto  a  participar  ou  nao  da  referida
licita9ao;

(d) que o contetido da proposta apresentada para participar da presente Licitagao nao sera, no todo
ou  em parte, direta ou  indiretanente,  comunicado  ou  discutido  com  qualquer outro  participante
potencial ou de fato da presente Licitagao antes da adjudicagao do objeto da referida licitagao;

(e) que o conteddo da proposta apresentada para participar da presente Licitagao nao foi, no todo ou
em parte, direta ou indiretamente, informado, disoutido ou recebido de qualquer integrante do 6rgao
licitante antes da abertura oficial das propostap; e

(f) que esta plenamente ciente do teor e da extensao desta declarapao e que det6m plenos poderes e
informa96es para firma-la.

(g)  que, para fins de comunicagao processual, recursal ou outros atos, informa e aceitas que sejam
feitas mos seguinte endere9o eletr6nico:

Cidade, data

(e-mail),

Empresa
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EXO IX -_ MINUTA DO MODEL0 DE DECIARAcfio -ME/EPP/MEI

PREGAO PRESENCIAL NQ 19.042021/01PP

(Nome   da   empresa),   estabeleclda   na
representante legal

(rua;    n9   e   cidade),   por   seu
(nome do representante, nacionalidade, estado civil, profissao, RG, CPF

enderego domiciLiar), decLara, sob as penas da lei penal e civil, que a ora declarante esti classificada
como Microempresa - ME, Empresa de Pequeno Porte - EPP ou Microempreendedor Individual - MEI,

perante  (Receita  Federal  e/ou  Secretaria  da  Fazenda  do  Estado),  comprometendo-se  ainda  a
informar caso deixe de ser enquadrada na  condi9ao  de  Microempresa  -  ME,  Empresa de  Pequeno
Porte - EPP ou Microempreendedor Individual -MEI, mos termos da lei.

Data'

Assinatura


