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EDITAL
PREGAO PRESENCIAL N° 003/2021-CMI

A Cémara Municipal de Iguatu, por intemqédio do seu Pregoeiro, torna pilblico para conhecimento dos

interessados que na data, horario e local indicados fara realizar licitaeao na modalidade PREG/KO, na
forma PRESENCIAL, do tipo menor preoo, conforme descriqao contida neste Edital e seus Anexos. O

procedimento licitatorio obedecera a Lei n° 10.520, de 2002, ao Decreto n° 3.555, de 2000, a Lei

Complementar n° 123, de 2006, e subsidiariamente a Lei n° 8.666, de 1993, bem como a legislaoao

correlata, e demais exigéncias previstas neste Edital e seus Anexos.

Data da abertura da sessfio pliblicaz 1 1 de mareo de 2021.

Horérioz 14:00hrs.

Enderecoz Rua Santos Dumont, SN —1guatu — CE - CEP: 63.500-168.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto desta licitaqao é a contrataeiio de empresa apta a executar serviqos de licenciamento de

uso de sistema web (pela internet) customizavel de folha de pagamento, utilizando os navegadores

tradicionais de internet (F irefox, Google Chrome, etc.) para atender as necessidades da Camara

Municipal de Iguatu, pelo periodo de 12 (doze) meses, conforme especificaeoes e quantitativos

estabelecidos no Termo de Referéncia, neste Edital e seus Anexos.

1.2. A licitaeao sera subdivida em itens, confonne tabela constante do Termo de Referéncia,

facultando-se ao licitante a participaeao em quantos itens forem de seu interesse.

1.3. O critério de julgamento adotado sera o menor preoo por item, observadas as exigéncias contidas

neste Edital e seus Anexos quanto as especificaqoes do objeto.

1.4. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

1.4.1. ANEXO I - Termo de Referéncia

1.4.2. ANEXO I1 - Minuta de Proposta dc Preeos

1.4.3. ANEXO III - Modelo de declaraeao de cumprimento dos requisitos de habilitaqao (inciso

VII do artigo 4° da Lei n° 10.520, de 2002) .. “ ».

I .
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1.4.4. ANEXO IV - Modelo de declaracao de inexisténcia de fato superveniente impeditivo da

habilitacao

1.4.5. ANEXO V - Modelo de declaracao relativa a proibicao do trabalho do menor (Lei n°

9.854/99)

1.4.6. ANEXO VI - Modelo de declaracao de microempresa e empresa de pequeno porte.

1.4.7. ANEXO VII - Declaracao de elaboracao independente de proposta.

1.4.8. ANEXO VIII - Minuta do contrato

2. DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO
2.1. Poderao participar deste Pregao interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto

desta licitacao, confonne disposto nos respectivos atos constitutivos, que atenderem a todas as

exigéncias, inclusive quanto a documentacao, constantes deste Edital e seus Anexos.

2.2. Nao sera admitida nesta licitacao a participacao de pessoas juridicas:

2.2.1. Com faléncia, recuperacao judicial, concordata ou insolvéncia, judicialmente decretadas,

ou em processo de recuperacao extrajudicial;
2.2.2. Em dissolucao ou em liquidacao;

2.2.3. Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com qualquer orgao ou

entidade da Administracao Publica, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal,

nos tennos do artigo 87, inciso Ill, da Lei n° 8.666, de 1993;

2.2.4. Que estejam impedidas de licitar e de contratar com a Camara Municipal de Iguatu, nos

tennos do artigo 7° da Lei n° 10.520, de 2002, e decretos regulamentadores;
2.2.5, Que estejam proibidas de contratar com a Administracao Publica, em razao de sancao

restritiva de direito decorrente de infracao administrativa ambiental, nos tennos do artigo 72, § 8°,

inciso V, da Lei n° 9.605, de 1998;

2.2.6. Que tenham sido declaradas inidoneas para licitar ou contratar com a Administracao

Publica;

2.2.7. Que estejam reunidas em consorcio; Z

2.2.8. Que sejam controladoras, coligadas ou subsidiarias entre si; ~ =,
r

2.2.9. Estrangeiras que nao funcionem no Pals; /T
/. _ 1
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2.2.10. Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedacoes previstas no artigo 9° da Lei n°

8.666, de 1993.

2.2.11. A microempresa ou empresa de pequeno porte que se enquadrar em qualquer das

vedacoes do artigo 3°, paragrafo 4°, da Lei Complementar n° 123, de 2006.

2.2.12. A utilizacao dos beneficios concedidos pela LC n° 123/2006 por licitante que nao se

enquadra na definicao legal reservada a essas categorias, configura fraude ao certame, sujeitando a

mesma a aplicacao de penalidade de impedimento de licitar e contratar com a Camara Municipal de

lguatu, além de ser descredenciada do RECAP, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuizo das

multas previstas neste Edital e das demais cominacoes legais.

2.2.13. A Camara Municipal de Iguatu, considerando o teor do Acordfio TCU n° 298/2011 -

Plenario, podera adotar procedimentos complementares, mediante diligéncia, tais como solicitacao de

demonstrativos contabeis e/ou outros documentos que julgue necessarios, a fim de ratificar 0

atendimento, pelas licitantes, as exigéncias da LC n° 123/2006.

2.3. Nao sera permitida a participacao de cooperativas, uma vez que nao se apresenta modelo de
gestao operacional adequado ao objeto desta licitacao, com compartilhamento ou rodizio das atividades

de coordenacao e supervisao da execucao dos servicos e do exercicio do cargo de preposto, e desde que

os servicos contratados sejam executados obrigatoriamente pelos cooperados, vedando-se qualquer

intermediacao ou subcontratacao.

2.4. O descumprimento de qualquer condicao de participacao acarretara a inabilitacao do licitante.

3. D0 CREDENCIAMENTO

3.1. O licitante, ou 0 seu representante, devera, no local, data e horario indicados no preambulo deste

Edital, apresentar-se a(o) Pregoeiro(a) para efetuar seu credenciamento como participante deste Pregao,

munido da sua carteira de identidade, ou de outro documento equivalente, e do documento que lhe dé

poderes para manifestar-se durante a sessao publica em nome do licitante. No caso de

Microempreendedor Individual este devera apresentar o documento de identidade com foto e

Certificado da Condicao de Microempreendedor Individual - CCME1, disponivel em

http://www.portaldoempreendedor.com.br. ' " A )
1 /'
L. / K)
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3.1.1. O licitante ou o seu representante que nao se credenciar ou nao comprovar seus poderes

estara impedido de apresentar lances, formular intencao de recurso ou manifestar-se, de qualquer

forma, durante a sessao.

3.2. Considera-se como representante do licitante qualquer pessoa habilitada, nos tennos do estatuto

ou contrato social, do instrumento publico de procuracao, ou particular com firma reconhecida, ou
documento equivalente.

3.2.1. O estatuto, o contrato social ou o registro como empresario individual devem ostentar a

competéncia do representante do licitante para representa-lo perante terceiros.

3.2.2. O instrumento de procuracao publico, ou particular com firma reconhecida, deve ostentar

os necessarios poderes para fonnulacao de propostas e para a pratica de todos os demais atos inerentes

ao certame, devendo vir acompanhado do estatuto ou contrato social da empresa proponente, no qual

estejam expressos os poderes do outorgante do mandato para exercer direitos e assumir obrigaeoes em

nome da Empresa proponente.

3.2.3. Caso o representante da Empresa proponente seja um de seus socios, proprietario,

dirigente, ou assemelhado, o credenciamento far-se-a por meio da apresentacao de copia autenticada do
respectivo Estatuto, Contrato Social, Ata ou outro documento equivalente, da Empresa proponente, no

qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigacoes em decorréncia de tal
investidura.

3.2.4. Caso inscrito no Registro Publico de Empresas Mercantis, deve ainda ser apresentado junto

a documentacao de credenciamento o extrato de informacoes particularizadas solicitadas para

finalidade de comprovacao de dados constantes de atos arquivados, juntainente com a certidao

simplificada expedida pela junta comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas, eonforme o

caso; O Microempreendedor Individual (MEI) esta dispensado da apresentacao;

3.2.5 - Caso inscrito no Registro Civil de Pessoas Juridicas, a declaracao de enquadramento arquivada

ou a Certidao de Breve Relato do Cartorio de Registro Civil de Pessoas Juridicas, ou equivalente, da

sede da Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte.

3.2.5.1 - Na hipotese de o Cartorio de Registro Civil de Pessoas Juridicas n iiflemitair o

documento mencionado no item 3.2.5, nos termos da Lei Complementar Federal n° 123/06, ie I_ sga,
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apresentado declaracao de porte feita pelo representante da empresa, sob as penas da lei, mediante a

comprovacao dessa circunstancia.

3.3. Cada credenciado podera representar apenas um licitante.

3.4. No decorrer do procedimento licitatorio. os licitantes poderao descredenciar ou substituir os ja

representantes nomeados, desde que apresente os documentos exigidos neste item. Entretanto, nao sera

admitida a participacao de um mesmo representante para mais de urna empresa/entidade licitante.

4. DA ABERTURA DA SESSAO
4.1. A abenura da presente licitacao dar-se-a em sessao publica, na data, horario e local indicados no

preambulo deste Edital, quando 0 licitante, ou 0 seu representante, apos a fase de credenciamento,

devera apresentar ao Pregoeiro(a) os seguintes documentos:

4.1.1. Declaracao de cumprimento dos requisitos de habilitaeao (conforme modelo anexo);

4.1.2. Declaracao de microempresa ou empresa de pequeno porte, confonne modelo anexo),

sob pena de decair do direito de participacao;

4.1.3. Envelopes da proposta de precos e da documentacao de habilitacao, separados, fechados e

rubricados no fecho, opacos, contendo em suas panes externas e frontais, em caracteres destacados, os

seguintes dizeres:

ENVELOPE N° 1 — PROPOSTA DE PRECOS

(TAMARA MUNICIPAL DE IGUATU
PREGAO PRESENCIAL N” 003/2021-CMI

(RAZAO SOCIAL Do LICITANTE)
CNPJ N° XXXX

ENVELOPE N° 2 - DOCUMENTACAO DE HABILITACAO
CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU
PREGAO PRESENCIAL N" 003/2021-CM]
(RAZAO SOCIAL Do LICITANTE)
CNPJ N° xxxx

I 7i ‘ .

i _: I’ ,/
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4.2. Sera admitido o encaminhamento dos envelopes por via postal ou outro meio similar de entrega,

mediante recibo ou aviso de recebimento, desde que entregues ate 1 (uma) hora antes da abertura da

sessao publica.

4.2.1. Nessa hipotese, os dois envelopes deverao ser acondicionados em involucro unico,

enderecado diretamente a Comissao, com a seguinte identificacaoi

A coivnssilo DE LICITACAO
CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU
PREGAO PRESENCIAL N“ 003/2021-CMI

SESSAO EM 11 DE MARCO As 14:00 HORAS.
4.2.2. Os envelopes que nao forem entregues nas condicoes acima estipuladas nao gerarao

efeitos como proposta.

4.3. A declaracao falsa relativa ao cumprimento de qualquer condicao sujeitara o licitante as sancoes

previstas neste Edital.

5. DA PROPOSTA DE PRECOS
5.1. A proposta de precos, emitida por computador ou datilografada, redigida em lingua portuguesa,

com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, como

também rubricadas todas as suas folhas pelo licitante ou seu representante, devera conter:

5.1.1. As especificacoes do objeto de forma clara e precisa, observadas as especificacoes

constantes do Termo de Referéncia;

5.1.2. Valor da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente nacional (real), de acordo

com os precos praticados no mercado, considerando os quantitativos constantes do Termo de

Referéncia;

5.1.2.1. No preco cotado deverao estar incluidos todos os custos decorrentes da execucao

contratual, tais como, despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na

contratacao do objeto, apurados mediante o preenchimento do modelo de Planilha de Custos e

Formacao de Precos, conforme anexo deste Edital;

5.1.3. Prazo de validade da proposta nao inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da data

Pdgin 6 de 44
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5.2. A apresentacao da proposta implica plena aceitacao, por pane do licitante, das condicoes

estabelecidas neste Edital e seus Anexos, bem como obrigatoriedade do cumprimento das disposicoes

nela contidas, assumindo o proponente o compromisso de executar os sen/icos nos seus termos, bem

como fornecer todos os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades

e qualidades adequadas a perfeita execucao contratual, promovendo, quando requerido, sua

substituicao.

5.2.1. A Contratada devera arcar com o onus decorrente de eventual equivoco no

diinensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes

de fatores futuros e incerros, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta

nao seja satisfatorio para o atendimento ao objeto da licitacao, exceto quando ocorrer algum dos

eventos arrolados nos incisos do §l° do anigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

6. DA CLASSIFICACAO DAs PROPOSTAS
6.1. O Pregoeiro(a) verificara as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que nao estejam em

conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, que sejam omissas, apresentem
irregularidades ou defeitos capazes de dificultar o julgamento.
6.2. A desclassificacao de proposta sera sempre fimdamentada e registrada em Ata.

6.3. O Pregoeiro(a) classificara o autor da proposta de menor preco e aqueles que tenham apresentado

propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento), relativamente a de menor

preco, para participacao na fase de lances.

6.3.1. Quando nao forem verificadas, no minimo, trés propostas escritas de precos nas
condicoes definidas no subitem anterior, o Pregoeiro(a) classificara as melhores propostas

subsequentes, até o maximo de trés, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que

sejam os precos oferecidos.

7. DA FORMULACAO DOS LANCES
7.1. Classificadas as propostas, de acordo com o Edital, o Pregoeiro(a) dara inicio a etapa de

apresentacao de lances verbais pelos licitantes, que deverao ser formulados de forma lucessiva‘, em

valores distintos e decrescentes. /J

7.1.1. O lance devera ser ofertado pelo MENOR LANCE MENSAL. - »
5. '_'-\ 1/ 1 _. .).
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7.2. O Pregoeiro(a) convidara individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a

apresentar lances verbais, a partir do autor da proposta classificada de maior preco e os demais, em

ordem decrescente de valor.

7.3. A desisténcia em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro(a), implicara a

exclusao do licitante da etapa de lances e a manutencao do ultimo preco por ele apresentado, para efeito

de ordenacao das propostas.

7.4. Havendo eventual empate entre propostas, ou entre propostas e lances, o critério de desempate

sera aquele previsto no artigo 3°, § 2°, da Lei n° 8.666, de 1993, assegurando-se a preferéncia,

sucessivamente, aos bens e servicos:

a) produzidos no Pais;

b) produzidos ou prestados por empresas brasileiras;

c) produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de

tecnologia no Pais.

d) produzidos ou prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social e que atendam as

regras de acessibilidade previstas na legislacao

7.5.1. Persistindo o empate, o critério de desempate sera o sorteio, em ato publico, para o qual os

licitantes serao convocados.

7.6. Apurada a proposta final classificada em primeiro lugar, o(a) Pregoeiro(a) podera negociar com o

licitante para que seja obtido melhor preco, obsen/ado o critério de julgamento, nao se admitindo

negociar condicoes diferentes daquelas previstas neste Edital.

7.7. Apos a negociacao do preco, 0 Pregoeiro(a) iniciara a fase de aceitacao e julgamento da proposta.

8. DA ACEITACAO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS

8.1. Como condicao prévia a aceitacao da proposta, o Pregoeiro(a) devera consultar o Portal da

Transparéncia do Govemo Federal (www.portaldatransparencia.gov.br

<http://www.portaldatransparencia.gov.br>), secao “Despesas - Gastos Diretos do overno -, .
Favorecido (pessoas fisicas, empresas e outros)”, bem como o Portal de Transparéncia do G emo_,do

Estado do Ceara e do Tribunal de Contas dos Municipios do Estado do Ceara, para ver'fica e’ .0”
,, ‘/
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somatorio dos valores das ordens bancarias por ele recebidas, no exercicio anterior, extrapola o limite

de R$ 4.800.000,00 (quatro milhoes e oitocentos mil reais), previsto no artigo 3°, inciso II, da Lei

Complementar n° 123, de 2006, ou o limite proporcional de que trata o aitigo 3°, § 2°, do Inesmo

diploma, em caso de inicio de atividade no exercicio considerado. (Acordao n° 13.226 - 2“ Camara -

TCU).

8.1.1. A consulta tambem abrangera o exercicio corrente, para verificar se o somatorio dos

valores das ordens bancarias por ela recebidas, até o més anterior ao da sessao publica da licitacao,

extrapola os limites acima referidos, acrescidos do percentual de 20% (vinte por cento) de que trata o

artigo 3°, §§ 9°-A e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006.

8.1.2. Constatada a ocorréncia de qualquer das situacoes de extrapolamento do limite legal, o

Pregoeiro(a) indeferira a aplicacao do tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme artigo

3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006, sem prejuizo das penalidades

incidentes.

8.2. N50 ocorrendo situacao de recusa com base na hipotese acima, o(A) Pregoeiro(a) examinara a

proposta classificada em primeiro lugar quanto a compatibilidade do preco em relacao ao valor

estimado para a contratacao e sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das

especificacoes do objeto.

8.3. Quando a licitacao ocorrer por "lote", o licitante devera apresentar a planilha de custo e formacao

de precos, com os respectivos valores readequados ao lance vencedor, em até 48 (quarenta e oito)

horas. Se a licitacao ocorrer por item, o valor readequado a ser considerado, sera o valor do ultimo

lance ofertado.

8.3.1. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverao refletir com fidelidade

os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

8.3.2. Erros no preenchimento da planilha nao sao motivo suficiente para a desclassificacao da

proposta, quando a planilha puder ser ajustada sem a necessidade de majoracao do preco ofertado, e

desde que se comprove que este é suficiente para arcar com todos os custos da contratacao.»——----/
I

. ,/w
I
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8.4. O Pregoeiro(a) tambem podera solicitar ao licitante que apresente documento contendo o

detalhamento da proposta, para fins de verificacao de sua exequibilidade, sob pena de nao aceitacao da

proposta.

8.5. Sera desclassificada a proposta final que:

8.5.1. Contenha vicios ou ilegalidades;

8.5.2. Nao apresente as especificacoes técnicas exigidas pelo Projeto Basico ou Termo de

Referéncia;

8.5.3. Apresentar precos finais superiores ao valor maximo estabelecido neste Edital;

8.5.4. Apresentar precos unitarios superiores aqueles constantes da Planilha de Custo e

Formacao de Precos, observados os principios da razoabilidade e da proporcionalidade;

8.6. Também sera desclassificada a proposta final que:

a. Apresentar precos manifestamente inexequiveis, assim considerados aqueles que as propostas

cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores:

a. 1) media aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orcado
pela administracao, ou;

a.2) valor orcado pela administracao, comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura

dos custos decorrentes da contratacao pretendida;

8.6.1. Qualquer interessado podera requerer que se realizem diligéncias para aferir a

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indicios que

fundamentam a suspeita.

8.7. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos apresentados, 0(a) Pregoeiro(a)

suspendera a sessao, informando a nova data e horario para sua continuidade.

8.8. Se a proposta classificada em primeiro lugar nao for aceitavel, ou for desclassificada, 0(a)

Pregoeiro(a) examinara a proposta subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificacao,

ate a apuracao de uma proposta que atenda ao Edital.
8.8.1. Nessa situacao, o(a) Pregoeiro(a) podera negociar com o licitante par 'que| seja obtido

I I

preco melhor. I yi /7

/' . //
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8.9. No julgamento das propostas, 0(a) Pregoeiro(a) podera sanar erros ou falhas que nao alterem sua

substancia, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes

validade e eficacia para fins de classificacao.

8.10. Aceita a proposta classificada em primeiro lugar, o licitante devera comprovar sua condicao de

habilitacao, na forma determinada neste Edital.

9. DA HABILITACAO
9.1. Como condicao previa ao exame da documentacao de habilitacao do licitante detentor da

proposta classificada em primeiro lugar, 0(a) Pregoeiro(a) verificara o eventual descumprimento das

condicoes de participacao, especialmente quanto a existéncia de sancao que impeca a panicipacao no

certame ou a futura contratacéio, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

a) Cadastro de Fomecedores da Camara Municipal de Iguatu - RECAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-

Geral da Uni ao (www.portaldatransparencia. gov.br/ceis

<http://\wvw.portaldatransparencia.gov.br/ceis>);

c) Cadastro Nacional de Condenacoes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido

pelo Conselho Nacional de Justica (www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php

<http://www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php>).

9.1.1. A consulta aos cadastros sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu

socio majoritario, por forca do artigo 12 da Lei n° 8.429, de 1992, que prevé, dentre as sancoes
impostas ao responsavel pela pratica de ato de improbidade administrativa, a proibicao de contratar

com 0 Poder Publico, inclusive por intennédio de pessoa j uridica da qual seja socio majoritario.

9.1.2. Constatada a existéncia de sancao, 0(a) Pregoeiro(a) reputara o licitante inabilitado, por

falta de condicao de participacao.

9.2. Nao ocorrendo inabilitacao, a documentacao de habilitacao do licitante detentor da proposta

classificada em primeiro lugar sera verificada.

1\° ‘

/ . ‘I
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9.2.1. Os documentos poderao ser apresentados em original, em copia autenticada por

competente ou por servidor da Administracao, ou por meio de publicacao em orgao da imprensa

oficial.

9.3. Para a habilitacao, o licitante devera apresentar os documentos a seguir relacionados:
9.3.1. Relativos a Habilitacao Juridica:

a) No caso de empresario individual: inscricao no Registro Publico de Empresas Mercantis, a

cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

b) No caso de sociedade empresaria ou empresa individual de responsabilidade limitada -
EIRELI: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta

Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatorio de seus administradores;

c) No caso de sociedade simples: inscricao do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas

Juridicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicacao dos seus administradores;

d) extrato de informacoes particularizadas solicitadas para finalidade de comprovacao de dados

constantes de atos arquivados;

e) lnscricao no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacao no Registro

onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou agéncia;

1) Os documentos acima deverao estar acompanhados de todas as alteracoes ou da consolidacao

respectiva;

9.3.2. Relativos a Regularidade Fiscal e Trabalhista:

a. Prova de inscricao no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

b. Prova de inscricao no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao domicilio ou sede

do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

c. Prova de regularidade com a Fazenda Federal, mediante certidao conjunta negativa de

débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniao;

d. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal, do domicilio ou sede

do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

e. Prova de regularidade relativa a Seguridade Social, mediante certidao egativa \_de
1' -,

débitos, ou positiva com efeitos de negativa, relativos as contribuicoes previdenciarias e as de ‘rceirds;. /I
\ /
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f. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS),

mediante Certificado de Regularidade do FGTS;

g. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante

Certidao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), ou certidao positiva com efeitos de negativa.

9.3.2.1. Devera apresentar toda a documentacao exigida para efeito de comprovacao de

regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restricao, sob pena de ser inabilitado.

9.3.3. Relativos a Qualificacao Economico-Financeira:

a. certidao negativa de faléncia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa

juridica.

b. Balanco patrimonial e demonstracoes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e

apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situacao financeira da empresa, vedada a sua

substituicao por balancetes ou balancos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais

quando encerrados ha mais de 3 (trés) meses da data de apresentacao da proposta, na forma legal;

b.l. O balanco patrimonial devera estar assinado por contador ou por outro profissional

equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade;

b.2. As empresas constituidas no exercicio em curso deverao apresentar copia do

balanco de abertura ou copia do livro diario contendo o balanco de abertura, inclusive com os temios

de abertura e encerramento;

b.3. Caso o licitante seja cooperativa, tais documentos deverao ser acompanhados da

ultima auditoria contabil-financeira, conforme dispoe o artigo 1 12 da Lei n° 5.764, de 1971, ou de uma

declaracao, sob as penas da lei, de que tal auditoria nao foi exigida pelo orgao fiscalizador;

b.4. A boa situacao financeira do licitante sera avaliada pelos Indices de Liquidez Geral
(LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), maiores que 1 (um), resultantes da aplicacao das

fomqulas abaixo, com os valores extraidos de seu balanco patrimonial ou apurados mediante consulta

on line, no caso de empresas inscritas no RECAF:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo .
. . . ,_, . I IPassrvo Circulante + Passivo Nao Circulante / I

1 W/L
./ ./ .
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SG = Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo Nao Circulante

LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante

b.5. O licitante que apresentar indices economicos iguais ou inferiores a 1 (um) em qualquer dos

indices de Liquidez Geral, Solvéncia Geral e Liquidez Corrente devera comprovar que possui capital

minimo equivalente a 5% (cinco por cento) do valor total estimado da contratacao ou do item

p€l"tll1€I1t€.

9.3.4. Relativos a Qualificacao Técnica:

a. Atestado de Capacidade Técnica emitido por pessoa juridica de direito publico ou privado, de

forma que a licitante comprove ja ter fomecido servicos semelhantes, contendo clara identificacao do

emitente, visando a realizacao de possiveis diligéncias e a manifestacao quanto a qualidade e/ou

satisfacao dos servicos fomecidos.

9.3.5. Documentos Complementares:

a. Declaracao, sob as penalidades cabiveis, da inexisténcia de fatos supervenientes

impeditivos para a sua habilitacao neste certame, conforme modelo anexo a este Edital;

b. Declaracao de que a empresa nao utiliza mao-de-obra direta ou indireta de menores,

conforme Lei n° 9.854, de 1999, regulamentada pelo Decreto n° 4.358, de 2002, conforme modelo

anexo a este Edital.

c. Declaracao de elaboracao independente de proposta.

9.4. O licitante que ja estiver cadastrado no RECAF em situacao regular, até 0 terceiro dia util

anterior a data da abertura da sessao publica, ficara dispensado de apresentar os documentos

comprobatorios abrangidos pelo referido cadastro que estejam validados e atualizados.
9.4.1. A verificacao se dara mediante consulta, realizada pelo(a) Pregoeiro(a), devendo o

resultado ser impresso e anexado ao processo.

9.4.2. Na hipotese de algum documento que ja conste do RECAF estar com seul/praz de
~ A ~ /1validade vencido, e caso o(a) Pregoeiro(a) nao loge exito em obter a certidao correspon a yes

1 Y‘ ,/'1Rua Santos Dumont, sm - CEP: 63.500-168 - CNPJ 11° os.11e.oa91ooo1-00 - IGUATU - CE TEL: (as) 3_5a1-01111 \_ ,,
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do sitio oficial, o licitante devera apresentar imediatamente documento valido que comprove 0

atendimento as exigéncias deste Edital, sob pena de inabilitacao, ressalvado a hipotese estabelecida no

§ 1° do art. 43 da Lei Complementar n° 123/2006.

9.4.3. O licitante obriga-se a declarar, sob as penalidades legais, a supeweniéncia de fato

impeditivo da habilitacao.

9.5. Sera inabilitado o licitante que nao comprovar sua habilitacao, deixar de apresentar quaisquer dos

documentos exigidos para a habilitacao, ou apresenta-los em desacordo com o estabelecido neste

Edital, ressalvado o disposto quanto a comprovacao da regularidade fiscal das microempresas e

empresas de pequeno porte.

9.5.1. No caso de inabilitacao, 0(a) Pregoeiro(a) retomara o procedimento a partir da fase de

julgamento da proposta, examinando a proposta subsequente e, assim sucessivamente, na ordem de

classificacao.

9.6. Para fins de habilitacao, o Pregoeiro(a) podera obter certidoes de orgaos ou entidades emissoras

de certidoes por sitios oficiais.
9.7. Nao serao aceitos documentos com indicacao de CNPJ diferentes, salvo aqueles legalmente

permitidos.
9.8. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o(a) Pregoeiro(a)

suspendera a sessao, informando a nova data e horario para a continuidade da mesma.

9.9. No julgamento da habilitacao, 0(a) Pregoeiro(a) podera sanar erros ou falhas que nao alterem a

substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho fundamentado, registrado em

ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de habilitacao.

9.10. Constatado o atendimento as exigéncias de habilitacao fixadas no Edital, o licitante sera

declarado vencedor.

9.10.1. Havendo alguma restricao na comprovacao da regularidade fiscal, sera assegurado o

prazo de 5 (cinco) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momento em que o proponente for

declarado o vencedor do certame, prorrogavel por igual periodo, a critério da administ_ta6a'o publica,
,1

para a regularizacao da documentacao, pagamento ou parcelamento do débito e emiss o de eventuais
. . . . . . . \ ~’certidoes negativas ou positivas com efeito de certidao negativa. \, /7
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9.10.2. A prorrogacao do prazo a que se refere o subitem anterior devera sempre ser concedida

pela Administracao quando requerida pelo licitante, a nao ser que exista urgéncia na contrataoao ou
prazo insuficiente para 0 empenho devidamente justificados.

9.10.3. A declaracao do vencedor de que trata este subitem acontecera no momento

imediatamente posterior a fase de habilitacao, aguardando-se os prazos de regularizacao fiscal para a

abertura da fase recursal.

9.10.4. A nao-regularizacao da documentacao, no prazo previsto, implicara decadéncia do

direito a contratacao, sem prejulzo das sancoes previstas no artigo 81 da Lei n° 8.666, de 1993, sendo

facultado a Administracao convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificacao, ou revogar

a licitacao.
9.11. Da sessao publica do Pregao sera lavrada Ata, que mencionara todas os licitantes presentes, os

lances finais oferecidos, bem como as demais ocorréncias que interessarem ao julgamento, devendo a

Ata ser assinada pelo Pregoeiro(a) e por todas os licitantes presentes.

10. DO ENCAMINHAMENTO DA PROPOSTA VENCEDORA

10.1. Quando a licitacao ocorrer por "lote", 0 licitante devera apresentar a proposta final, contendo a

planilha atualizada de custos e formacao de precos e eventuais justificativas apresentadas pelo

proponente vencedor, devendo ser encaminhada no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, a contar da

solicitacao do(a) Pregoeiro(a). Se a licitacao ocorrer por item, o valor da proposta final a ser

considerado, sera o valor do ultimo lance ofertado.

10.1.1. A proposta final devera ser redigida em lingua portuguesa, datilografada ou digitada, em

uma via, sem emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a ultima folha ser assinada e as

demais rubricadas pelo licitante ou seu representante legal.

10.1.2. A proposta final devera conter a indicacao do banco, numero da conta e agéncia do

licitante vencedor, para fins de pagamento.
10.2. A proposta final devera ser documentada nos autos e sera levada em consideracao no decorrer da

execucao do contrato e no momento de aplicacao de eventual sancao a Contratada, se for o caso.

1 I ~7
._ ‘/1 / /./
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11. DOS RECURSOS

11.1. Declarado o vencedor, e depois de decorrida a fase de regularizacao fiscal, qualquer licitante

podera, ao final da sessao publica, de forma imediata e motivada, manifestar sua inteneao de recorrer,

quando lhe sera concedido o prazo de trés dias para apresentar as razoes do recurso, ficando os demais

licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contra razoes em igual prazo, que

comecara a contar do termino do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos

elementos indispensaveis a defesa dos seus interesses.

1 1.2. A falta de manifestacao imediata e motivada do licitante quanto a intencao de recorrer importara

a decadéncia desse direito.

11.3. Cabe ao Pregoeiro(a) receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando-os a autoridade

competente quando mantiver sua decisao.

11.3.1. A analise quanto ao recebimento ou nao do recurso, pelo Pregoeiro(a), ficara adstrita a

verificacao da tempestividade e da existéncia de motivacao da intencao de recorrer.

11.4. O acolhimento de recurso, pelo Pregoeiro(a), ou pela autoridade competente, conforme o caso,
importara invalidacao apenas dos atos insuscetiveis de aproveitamento.

1 1.5. Nao serao conhecidos os recursos cujas razoes forem apresentadas fora dos prazos legais.

12. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO
12.1. O objeto da licitacao sera adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do(a) Pregoeiro(a),

caso nao haja interposicao de recurso, ou pela autoridade competente, apos a regular decisao dos

recursos apresentados.

12.2. Apos a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente

homologara o procedimento licitatorio.

13. DO CONTRATO OU NOTA DE EMPENHO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

13.1. Apos a homologacao da licitacao, a Adjudicataria tera o prazo de ate 05 (cinco) dias uteis,

contados a partir da data de sua convocacao, para assinar o Contrato ou retirar a Nota de Empenho ou
instrumento equivalente, conforme 0 caso, sob pena de decair do direito a contratacao, sem prejuizo das

sancoes previstas neste Edital. \V_ 1
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13.1.1. O prazo previsto no subitem anterior podera ser prorrogado, por igual periodo, por

solicitacao justificada da Adjudicataria e aceita pela Administracao.

13.2. Se a Adjudicataria, no ato da assinatura do Contrato ou da retirada da Nota de Empenho, nao

comprovar que mantem as condicoes de habilitacao, ou quando, injustificadamente, recusar-se a assinar

o Contrato ou retirar a Nota de Empenho, podera ser convocado outro licitante, desde que respeitada a

ordem de classificacao, para, apos feita a negociacao, verificada a aceitabilidade da proposta e

coinprovados os requisitos de habilitacao, celebrar a contratacao, sem prejuizo das sancoes previstas

neste Edital e das demais cominacoes legais.

13.3. A Contratada ficara obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, os acrescimos ou

supressoes que se fizerem necessarios, ate o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial

atualizado do contrato.

13.3.1. As supressoes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes poderao exceder o

limite de 25% (vinte e cinco por cento).

13.4. E vedada a subcontratacao total do objeto do contrato.
13.4.1. E permitida a subcontratacao parcial do objeto do contrato, desde que autorizado pela

Camara Municipal de Iguatu.

13.5. A Contratada devera inanter durante toda a execucao da contratacao, em compatibilidade com as

obrigacoes assumidas, todas as condicoes de habilitacao e qualificacao exigidas na licitacao.

13.6. Durante a vigencia da contratacao, a fiscalizacao sera exercida por um representante da

Contratante, ao qual competira registrar em relatorio todas as ocorréncias e as deficiéncias verificadas e

dirimir as dI'1vidas que surgirem no curso da prestacao dos servicos, de tudo dando ciencia a

Administracao.

14. DA VIGENCIA DA CONTRATACAO
14.1. O prazo de vigéncia da contratacao sera de 12 (doze) meses, a partir da data da assinatura do

instrumento, ou da data da retirada da Nota de Empenho, nos termos do artigo 57 da Lei n° 8.666, de

1993. ~ 1- _

I /’7
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14.2. A critério da CONTRATANTE e com a anuéncia da CONTRATADA, este contrato pode ser

prorrogado por iguais e sucessivos periodos, mediante termo aditivo, conforme estabelece 0 art. 57 da

Lei n° 8.666, de 1993.

14.3. A prorrogaoao dependera da realizaqzao de pesquisa de mercado que demonstre a vantajosidade,

para a Administraoao, das condiooes e dos preoos contratados
15. DO PRECO

15. 1. Os preqos poderao ser reajustados, para mais ou para menos a cada doze meses contados da data

limite da apresentagao da proposta, aplicando-se a variaqao do indice Geral de Pregzos do Mercado -

IGP-M, ocorrida no periodo ou outro indicador que 0 venha a substituir.

15.2. O periodo minimo de um ano para 0 primeiro reajuste sera contado a partir da data limite para

apresentaqao das propostas constante do instrumento convocatorio.

15.3. O reajuste é direito do contratado e nao podera alterar 0 equilibrio economico e financeiro

contratual, sendo assegurado ao prestador receber pagamento mantidas as condiooes efetivas da

proposta.

16. DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

16.1. As obrigaqoes da Contratante e da Contratada sao as estabelecidas no Termo de Referéncia e na

minuta do instrumento de Contrato, quando for o caso.

17. DO PAGAMENTO

17.1. O prazo para pagamento sera de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data do adimplemento da

obrigaqao e apresentaoao da Nota F iscal/Fatura pela Contratada.

17.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o montante dc R$

8.000,00 (oito mil reais) deverao ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da

apresentaqao da Nota Fiscal/Fatura, nos tennos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.

17.2. O pagamento somente sera efetuado apos 0 “atesto”, pelo servidor competente, da Nota

Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, que contera o detalhamento dos servioos executados.

17.2.1. O “atesto” fica condicionado a verificaqao da conformidade da&No“ta Fiscal/Fatura

apresentada pela Contratada com os sewiqos efetivamente prestados. /I
\ \ 1 /1
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17.3. Havendo erro na apresentaeao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes £1

contrataoao, ou, ainda, circunstancia que impeea a liquidaoao da despesa, o pagamento ficara pendente

ate’ que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, 0 prazo para pagamento
iniciar-se-a apos a comprovaqao da regularizaoao da situaoao, nao acarretando qualquer onus para a

Contratante.

17.4. Sera efetuada a reteneao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem

prejuizo das sanqoes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

17.4.1. nao produziu os resultados acordados;

17.4.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou nao as executou com a qualidade

minima exigida;

17.4.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execugao do sen/ieo,

ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada,

17.5. Antes do pagamento, a Contratante realizara consulta aos sitios oficiais, para verificar a

manuteneao das condiqoes de habilitaeao da Contratada.

17.5.1. Quanto ao lmposto sobre Servieos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera obsewado 0

disposto na Lei Complementar n° 1 16, de 2003, e legislaqao municipal aplicavel.

17.5.2. A Contratada regulamiente optante pelo Simples Nacional, instituido pelo artigo 12 da

Lei Complementar n° 123, de 2006, nao sofrera a retengfio quanto aos impostos e contribuieoes

abrangidos pelo referido regime, em relaeao as suas receitas proprias, desde que, a cada pagamento,

apresente a declaragzfio de que trata o amigo 6° da Instruqfio Normativa RFB n° 1.234, de 1 1 de janeiro

de 2012.

17.6. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante deposito em

conta-corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela Contratada, ou por outro meio

previsto na legislaqfio vigente.

17.7. Sera considerada como data do pagamento 0 dia em que constar como emitida a ordem bancaria

para pagamento. " 5*
17.8. A Contratante nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha ser;'efet?.1ada pela

. 1 ,/ ,-Contratada, que powentura nao tenha sido acordada no contrato. ~ / .1
.\ /
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17.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido de

alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratorios proporcionais aos

dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para 0 pagamento até a data do efetivo pagamento,

a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte formula:

EM = I x n X VP

EM = Encargos Moratorios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

I = lndice de atualizaoao financeira, calculado segundo a formula:

I= (6/ 100)

365

N = Numero de dias entre a data limite prevista para o pagamento e a data do efetivo pagamento

VP 1 Valor da Parcela em atraso

17.10. Demais exigéncias estabelecidas no tenno de referéncia.

'18. DA DOTACAO ORCAMENTARIA
18.1. As despesas decorrentes da presente contrataoao correrao a conta de recursos especificos

consignados no Oroamento da Camara Municipal de lguatu deste exercicio, na dotaoao abaixo

discriminada: 0101.01.031.0001.1.00l - (desenvolvimento das atividades legislativas) e no elemento de

despesa 3390.39.00 (outros servieos de terceiros pessoa juridica).

19. DAS INFRACOES E DAS SANCOES ADMINISTRATIVAS

19.1. Comete infraoao administrativa, nos termos da Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de

2000, a licitante/Adjudicataria que, no decorrer da licitaoaoi

19.1.1. Nao retirar a nota de empenho, ou nao assinar o contrato, quando convocada dentro do
prazo de validade da proposta;

19.1.2. Apresentar documentaoao falsa;

19.1.3. Deixar dc entregar os documentos exigidos no certame;

19.1.4. Nao mantiver a sua proposta dentro de prazo de validade; . I

19.1.5. Comportar-se de modoinidoneo; ,»
17/ \’\»”./I /‘/A
/ J1/‘\\ .
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19. 1.6. Cometer fraude fiscal;

19.1.7. Fizer declaracao falsa;

19.1.8. Ensejar o retardamento da execucao do certame.

19.2. A licitante/Adjudicataria que cometer qualquer das infracoes discriminadas no subitem anterior

ficara sujeita, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal, as seguintes sancoesi

a. Multa dc até 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do(s) item(s) prejudicado(s) pela

conduta do licitante;

b. Impedimento de licitar e de contratar com a Camara Municipal de lguatu e descredenciamento

no RECAF, pelo prazo dc até cinco anos;

19.2.1. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sancoes.

19.3. As infracoes e sancoes relativas a atos praticados no decorrer da contratacao estao previstas no

Termo de Referéncia.

19.4. A aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo que

assegurara o contraditorio e a ampla defesa, observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666, de
1993.

19.5. A autoridade competente, na aplicacao das sancoes, levara em consideracao a gravidade da

conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado a Administracao,

observado o principio da proporcionalidade.

19.6. As multas serio recolhidas em favor da Camara Municipal de Iguatu, no prazo maximo de 72

(setenta e duas) horas, a contar da data do recebimento da comunicacao enviada pela autoridade

competente, ou, quando for o caso, inscritas na Divida Ativa do Municipio dc lguatu e cobradas

judicialmente.

19.7. As penalidades serao obrigatoriamcnte registradas no RECAF.

19.8. As sancoes aqui previstas sao independentes entre si, podendo ser aplicadas isoladas ou, no caso

das multas, cmnulativamente, sem prej uizo de outras medidas cabiveis.
\

1 ,
.' A \ i /' I

/ if
1'1 \

If 1 '
Rua Santos Dumont, SIN — CEP: 63.500-168 — CNPJ N° 05.71 608910001-00 — IGUATU - CE T51; (88) 3581-0177

[ 'R1igina 22 de 44

‘ ¢
K’



\ ¢—_'::I§"~ _ _
- .' -réfi-.1-1l=’:??.< ' .

09%? {Mo\‘\°°

X 51> ° \ .
V _IGUAT\.[__ H , i 10! _

CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU
ESTADO no cl-:Alu'\

20. DAS DISPOSICOES GERAIS
20.1, Até dois dias uteis antes da data fixada para a abertura da sessao publica, qualquer pessoa podera

solicitar esclarecimentos, providéncias ou impugnar o ato convocatorio do pregao.
20.1.1. Cabera a0 Pregoeiro(_a) decidir sobre a peticao no prazo de até vinte e quatro horas.

20.1.2. Acolhida a impugnacao contra o ato convocatorio, sera designada nova data para a

realizacao do certame, observando-se as exigéncias quanto a divulgacao das modificacoes no Edital.

20.2. Qualquer modificacao no Edital exige divulgacao pelo mesmo instrumento de publicacao em que

se deu 0 texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,

inquestionavelmente, a alteracao nao afetar a formulacao das propostas.

20.3. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeea a realizacao do

certame na data marcada, a sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia util

subsequente, no mesmo horario e local anterionnente estabelecido, desde que nao haja comunicacao do

Pregoeiro(a) em contrario.

20.4. E facultada ao Pregoeiro(a) ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitacao, a promocao

de diligéncia destinada a esclarecer ou complementar a instrucao do processo, vedada a inclusao

posterior de documento ou informacao que deveria constar no ato da sessao publica.

20.5. No julgamento da habilitacao e das propostas, o Pregoeiro(a) podera sanar erros ou falhas que

nao alterem a substancia das propostas, dos documentos e sua validade juridica, mediante despacho

fundamentado, registrado em Ata acessivel a todos, atribuindo-lhes validade e eficacia para fins de

habilitacao e classificacao.

20.6. A homologacao do resultado desta licitacao nao implicara direito a contratacao.

20.7. A autoridade competente para a aprovacao do procedimento licitatorio podera revoga-lo em face

de razoes de interesse publico, por motivo de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e

suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-lo por ilegalidade, de oficio ou por provocacao de

terceiros, mediante ato escrito e devidamente fundamentado.

20.8. Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacao de suas propostas e a

Administracao nao sera, em nenhum caso, responsavel por esses custos, indep dentemente da

conducao ou do resultado do processo licitatorio. 1
, “ -. _ ~’I
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20.9. O licitante devera manter preposto, aceito pela Administracao, no local do servico, se for o caso,

para representa-lo na execucao do contrato.
20.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e

incluir-se-a o do vencimento. So se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na

Administracao.
20.1 1. O desatendimento de exigéncias formais nao essenciais nao importara o afastamento do
licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do
interesse publico.
20.12. As normas que disciplinam este Pregao serao sempre interpretadas em favor da ampliacao da

disputa entre os interessados, desde que nao comprometam o interesse da Administracao, o principio da

isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacao.

20.13. Em caso de divergéncia entre disposicao do Edital e das demais pecas que compoem o processo,

prevalece a previsao do Edital.
20.14. O Edital e seus Anexos poderao ser lidos e/ou obtidos no orgao situado no endereco Rua Santos
Dumont, S/N — Centro — lguatu - Ceara, nos dias uteis, no horario das 08 as 13 horas.

20.14.]. O Edital também esta disponibilizado, na integra, no endereco eletronico
;-._._y;_;_~___h_.- "-7, ou via solicitacao para o seguintc e — mail: cmiguatulicitacoes@gmail.com.
20.15. Os autos do processo administrativo permanecerao com vista franqueada aos interessados no

orgao, situado no endereco Rua Santos Dumont, S/N - Centro ~ lguatu - Ceara, nos dias uteis, no
horario das 08 as 13 horas.
20.16. Em caso de cobranca pelo fornecimento de copia da integra do edital e de seus anexos, o valor
se limitara ao custo efetivo da reproducao grafica de tais documentos, nos termos do artigo 5°, 111, da
Lei 11° 10.520, de 2002.
20.17. Nos casos omissos aplicar-se-ao as disposicoes constantes da Lei n° 10.520, de..-2002, do
Decreto n° 3.555, de 2000, da Lei n° 8.078, de 1990 - Codigo de Defesa do Consumidor, do Decreto n°

. 1 ,/7

3.722, de 2001, da Lei Complementar n° 123, de 2006 e da Lei n° 8.666, de 1993, sub ' ' ' A .
1

/' #T\\ .
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20.18. O foro para dirimir questoes relativas ao presente Edital sera o da Comarca de lguatu, com

exclusao de qualquer outro.

lguatu/CE, 24 de vreirgde 2021

\.
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ANEXO I
TERMO DE REFERENCIA

FUNDAMENTACAO LEGAL
1.0. Decreto N°. 3.555/2000 - Art. 8°, ll c/c Art. 3°, caput e incisos 1 a 111, da Lei Federal n.° 10.520/02,

bem como, no que couber, as detenninacoes constantes da Lei N.° 8.666, de 21/06/1993.

2.0. DO OBJETO

2.1. Contrataqao de empresa apta a executar servicos de licenciamento de uso de sistema web (pela

intemet) customizavel de folha de pagamento, utilizando os navegadores tradicionais de intemet

(Firefox, Google Chrome, etc.) para atender as necessidades da Camara Municipal de lguatu, pelo

periodo de 12 (doze) meses

3.0. JUSTIFICATIVA PARA CONTRATACAO

3.1. Buscando aprimorar as execucoes dos trabalhos no Departamento de Pessoal da Camara Municipal

de lguatu - Ceara, e considerando o fato de proximidadc do tem1ino do contrato com a empresa

responsavel pelo gerenciamento do atual sistema dc folha de pagamento, faz—se necessaria a

contratacao de empresa especializada visando atingir os seguintes objetivos especificos: Administracao

de pessoal: Permitir a captacao e a manutencao de infomacoes pessoais e funcionais do pessoal ativo e

inativo, possibilitando o controle dos servidores em todos os estagios legais e gerenciais, necessarios ao

Departamento de Pessoal e Viabilizar as acoes de carater administrativo da Camara Municipal de

lguatu-CE.
4.0. CARACTERISTICAS ESPECIFICAS
Caracteristicas do sistema computacional:

4.1. Ser totalmente on1ine(pela intemet) com todas as suas funcionalidades;

4.2. Usado de forma nativa, sem o uso de tun emulador de Sistema Operacional, em computadores

com Sistema Windows ou Linux;
4.3. Acessivel pelo menos via 2 navegadores de intemet (ex: Google Chrome e Firefox) através de

protocolo HTTP (Protocolo de transferéncia de Hipertexto); I V

. /‘
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4.4. Cadastro unico de dados pessoais, podendo o servidor cadastrado possuir mais de um vinculo

funcional, usando os mesmos dados pessoais;

4.5. A possibilidade de cadastrar prestadores de servico (Autonomos) na Folha de Pagamento, a fim

de gerar de forma mais consistente a declaracao da SEFIP;

4.6. Geracao de arquivos do Sistema de Informacao Municipal exigidos pelo Tribunal de Contas

competente de acordo com a legislacfio vigente;

4.7. Organizar as faixas salariais por referéncia para se facilitar operacoes abrangentes

4.8. (Como exemplo: um reajuste salarial para determinada faixa salarial);

4.9. Controle dos periodos aquisitivos de ferias e dos afastamentos de fonna a prever gastos e impedir

o fechamento da folha em caso de inconsisténcia;

4.10. Tirar relatorios de previa de folha antes do fechamento;

4.1 1. Capacidade de leitura de dados externos (consignacoes em folha, por exemplo), de diversas

extensoes (exemplos: “.csv”, “.x1s”, “.xlsx”, “.txt", “dbl”, etc);

4.12 Geracao de remessa de pagamento para servidores com conta bancaria e/ou cpf (servidores sem

conta bancaria);

4.13 Geracao de arquivos de remessa para solicitacao de cadastramento de PASEP;

4.14 Geracao de arquivos de remessa para solicitacao de abertura de contas e contracheque;

4.15 Suporte os seguintes tipos de folha: Normal, complementar, de'cimo terceiro e PASEP;

4.16 Exportar dados para as obrigacoes mensais e/ou anuais (SEFIP, RAIS, DIRF, CAGED, MANAD

e outros);
4.17 Gerar relatorio gerencial para processamento e analise da Folha de Pagamento;

4.18 Cadastro automatizado das pensoes alimenticias;

4.19 Controle dos cargos de provimento em comissao;

4.20 Adequacao para o envio de remessa de pagamento no padrao CNAB 240 e outros, permitindo

validacao entre CPF e conta corrente; .

4.21 Processamento de duas folhas de pagamento em paralelo; .

4.22 Ferramentas de geracao de relatorios gerenciais em tempo real e de qualque naé1rezaI(por

vinculos, contribuicao, cargos, etc.); . .;”
. / . '
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4.23 Ferramentas de geracao de relatorios customizaveis, onde os operadores da folha possam criar

seus proprios relatorios;

4.24 Geracao de arquivos csv para confeccao de docmnentos como portarias, contratos, exoneracoes

entre outros;

4.25 Geracao de informacoes em mala direta, para criacao de documentos como portarias e contratos;

4.26 Atualizacao, em tempo real, das grades funcionais de cada secretaria ou setor, conforme insercao

no sistema de alteracoes;

4.27 Controle do teto financeiro de gasto da folha de pagamento, respeitando os limites legais

definidos pelas leis vigentes;

4.28 Controle de proventos permitidos para os diversos cargos dos funcionarios da folha.

Relacionando que proventos cada cargo pode ter;

4.29 Modulo online onde o servidor possa acessar o sistema e emitir seu contracheque, comprovante

de rendimentos, ficha financeira e os gestores possam emitir, pelo menos, os seguintes relatorios:

relatorio detalhado da folha de pagamento, comparativo de folha de pagamento entre periodos

(ano/mes‘) e resumo da folha de pagamento com infonnacoes em tempo real;

4.30 Possibilidade de disponibilizar os dados da Folha de Pagamento exigidos pela legislacao vigente

da Lei de Acesso a Informacao online e em tempo real;
4.31 Possibilidade de customizacao e adequacao do sistema para atender as necessidades do Setor de

Recursos Humanos;

4.32 Modulo de manutencao da folha online em tempo real. Nele é possivel solicitar uma inclusao,

alteracao e exclusao de eventos de um funcionario. Nele pode-se autorizar ou negar as alteraeoes

solicitadas e as mesmas, quando autorizadas, vao direto para folha de pagamento;

4.33 Modulo para registrar e autorizar as solicitaeoes de fechamento/reabertura de uma folha dc

pagamento online. Através de uma area exclusiva, é possivel autorizar ou negar estas solicitacoes;
4.34 Modulo de Notificacoes via mensagem de texto (SMS). Nele e possivel enviar merrsagens de

textos (SMS) para solicitar a abertura/fechamento de uma folha, bastando responder o SM,S°°co1n o
_ _ V 1 11

codigo de autorizacao; ‘
-’

.=
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4.35 Envio de relatorios por e-mail. Neste caso é possivel, depois de gerar um relatorio, envia-lo para

e-mail das pessoas autorizadas a recebé-lo através do proprio sistema;

4.36 Geracao de arquivo para fazer consulta da qualificacao cadastral dos funcionarios em lote no

modulo “Consulta Qualificacao em lote” acessivel pelo link https://esociallote.dataprev.g0v.br ou outro

que venha a o substituir, seguindo 0 leiaute disponivel no link

http://portalesocial.gov.br/manuais/leiaute_cqc_em_lote.pdtl afim de nao comprometer o

cadastramento inicial ou admissoes de trabalhadores no eSocial;
4.37 Modulo de conexao a0 Tribunal de Contas do Estado, através de acesso a API, consultando dados

das tabelas de agentes pnblicos e desligamentos para saber 0 status de ativo ou desligado do

funcionario;

5. DA PROPOSTA DE PRECOS

5.1. A licitante devera apresentar sua proposta de precos para fomecimento de licencas de uso, nao

exclusivo, de software integrado de gestao legislativa, confonne descricao abaixo:

5.1 .1. Servieos a serem faturados mensalmente

Item Servico Qtd Und '1 V. V.

*Mensal Anual

Prestacao de servicos de informatica de
licenciamento de sistema computacional

1 customizavel, baseado em platafonna web, de Folha
de Pagamento, utilizando os navegadores
tradicionais de internet (Firefox, Google Chrome,

12 Mes R$ R$

etc.)
6.0 PROVA DE CONCEITO - AMOSTRA

6.1. Declarado o LICITANTE provisoriamcnte o vencedor do Certame, o Pregoeiro ira suspender a

sessao publica para realizacao de PROVA DE CONCEITO (POC). A prova visa averiguar de forma

pratica IN LOCO, que a SOLUCAO ofertada atende aos requisitos funcionais e técnicos especiflcados

no TERMO DE REFERENCIA deste edital; ~ '
6.2. A PROVA DE CONCEITO sera convocada pelo pregoeiro a ser realizada e um prazo mtiximo

. , . . . ,_, 1 Ifde 03 (trés) dias uteis da data da licitacao; /
./-#1 . »./ / 1

J ' ' \-
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6.3. Toda a infraestrutura de hardware e software necessaria para demonstracao do atendimento aos

requisitos especificados no TERMO DE REFERENCIA deste edital, e de responsabilidade do

LICITANTE, assim como as massas de dados necessarias para a demonstracao;

6.4. O LICITANTE, declarado provisoriamente vencedor, sera considerado reprovado se nao

comparecer para execucao da prova na data e hora marcada ou se nao atender a todos os itens

constantes no TERMO DE REFERENCIA deste edital.
6.5. Em caso de desclassificaeao do LICITANTE cuja proposta foi vencedora, serao solicitadas as

amostras do LICITANTE segundo colocado e assim sucessivamente obedecida a ordem de

classificaeao dos L1ClTANTES.

7.0. DA ACEITACAO DA PROPOSTA
7.1. A proposta da licitante classificada como mais vantajosa, somente sera aceita apos a realizacao da

sessao de demonstracao, e devidamente aprovada pela Comissao Técnica de Avaliacao.

8. VALOR MEDIO DA LOCACAO DOS SOFTWARES

8.1. O valor médio obtido como referéncia para esta contratacao, considerando a locacao dos

equipamentos em regime de comodato, o servico de locacao de software e os servicos de lmplantacao,

treinamento, migracao de dados, parametrizacao e manutencao do sistema, por um periodo de 12
meses, e de RS 23.080,00 (vinte e trés mil e oitenta reais).

9. DOTACAO ORCAMENTARIA
9.1. A dotacao orcamentaria para esta despesa sera proveniente da conta: 3.3.90.39.00 - Outros

Servicos de terceiros - Pessoas Juridicas

10. DAS EXIGENCIAS DE HABILITACAO TECNICA

10.1. Apresentacao de no minimo 1 (um) atestado ou certidao de capacidade técnica comprovando a

prcstacao de sewico descrito neste instrumento a demais entidades de carater publico ou autarquico,

que sejam de caracteristicas compativeis com o objeto licitado.

10.2. Documentos Fiscais de acordo com o Edital

r . J
\,» 1‘

[X1 t./"/,/
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ll. ESTRATEGIA DA PRESTACAO DE SERVICO

11.1. DA INSTALACAO

k’\ 

<\

{V1Q\'\°

1 1.2. A empresa devera, obrigatoriamente, instalar o software em conformidade com as especificacoes

neste Tenno de Referéncia.

11.3. O prazo de implantacao, customizacao, migracao e treinamento dos sofiwares, serao de no

maximo 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir da emissao da ordem de servico.

1 1.3.1. O nao cumprimento do cronograma de trabalho proposto durante a fase de julgamento técnico

acarretara as sancoes previstas no item 12 e 14 deste termo de referéncia.

12. DEVERES DA CONTRATADA E DO CONTRATANTE

12.1. DA CONTRATADA

12.1.1. Cumprir todas as clausulas e condicoes do presente Termo, dos seus anexos e do contrato

decorrente;

12.1.2. lnstalar, implantar, customizar, migrar dados e treinamento dos softwares, num prazo maximo

de 45 (quarenta e cinco) dias, conforme cronograma de trabalho proposto;
12.1.3. Custear as despesas com salarios, encargos, seguro, transporte, alojamento. alimentacao do

pessoal técnico e outras que porventura venham a ser criadas e exigidas por Lei, durante a execucao

dos servicos;

12.1.4. Aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, os acréscimos ou as supressoes que se fizerem

necessarias, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicialmente contratado, atualizado, nos

termos do paragrafo 1° da letra “d” do inciso ll do art. 65 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares;

12.1.5. Manter, durante a execucao do contrato, em compatibilidade com as obrigacoes a serem

assumidas, todas as condicoes de habilitacao e qualificacao exigidas neste Termo;

12.1.6. Solicitar por escrito a prorrogacao do prazo de implantacao, se ocorrer atrasos por motivos

atribuiveis a Camara Municipal de Iguatu, pelo mesmo periodo do atraso, acompanhada da devida

justiticativa e sujeita a aprovacao da Camara Municipal. ,,_ E

12.1.7. Responsabilizar-se pela conversao dos dados para os novos sistemas. p

\ Ki / I

| 1/. ,
I ._.1 r x
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12.1.8. Prestar os servigos de suporte técnico e manutenoao nos sistemas, no horario comercial, das

08:00 as 12:00 e das 14:00 as 18:00hs, de segunda a sexta-feira, sempre que solicitado pelo Camara

Municipal e dentro das condiooes contratuais vigentes;

12.1.9. Efetuar, quando necessario, alteraoocs, melhorias e atualizaooes nos sistemas locados, que
impliquem mudanoas nos arquivos, novas funooes/rotinas e relatorios, de forma a atender a legislaoao

ou aperfeigoamento gerencial;

12.1.10. Manter absoluto sigilo sobre quaisquer documentos, informaooes ou dados que tiver

conhecimento ou acesso, em decorréncia da execuoao dos servioos e nao prestar declaraooes ou
informaooes sem prévia autorizaoao por escrito da CONTRATANTE a respeito do presente contrato e

dos sen/ioos a ele inerentes.

13. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

13.1. Compete 2‘! Cfimara Municipal - CONTRATANTE:

l3.l.l. Efctuar 0 pagamento a CONTRATADA pela execuoao do scrviqo, confomc estabelecido no

contrato;
13.1.2. Fiscalizar 0 cumprimento das obrigagzoes contratuais pela contratada;

l3. 1.3. Comunicar a empresa sobre possiveis irregularidades observadas na execuoao dos sen/ioos, para

imediata correqao;

13.1.4. Notificar a CONTRATADA dc qualquer irregularidade encontrada nos sewiqos prestados pela

Contratada. Fomecer a Contratada todos os elementos e dados necessarios a perfeita execuoao do

objeto deste Contrato;

13.1.5. Comunicar por escrito e tempestivamente ao Contratado qualquer alteraqao ou irregularidade na

execuqao deste Contrato;

13.1.6. Comunicar ao Contratado a necessidade de substituioao de qualquer profissional indescjado;

13.2. Aplicar as sanooes sao as estabelecidas no Edital de Licitaqao.

14. PROCEDIMENTO DE FISCALIZAC/KO E GERENCIAMENTO DO CONTRATO

14.1. PROCEDIMENTO DA FISCALIZACAO 0

14.1.1. No curso da execuoao do contrato, cabera a CONTRATANTE, a fiscalizaoao dos se iqos'; por

intermédio de servidor(es) designado(s) para tal finalidade, nos termos do Art.67 da lei n° 8. 66/_V ifqse
7/ ,
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registrara(5o) todas as ocorréncias e as deficiéncias verificadas em relatorio, euja copia sera

encaminhada a CONTRATADA, objetivando a imediata correoao das irregularidades apontadas.

15.2. GERENCIAMENTO DO CONTRATO

15.2.1. Sera firinado o Contrato com a vencedora, que tera suas clausulas e eondiooes reguladas pela

Lei n° 8.666/93;

15.2.2. A convocaeao do Licitante vencedor se dara por carta, fax, telegrama ou mensagem eletroniea;

15.2.3. O prazo para assinatura do Contrato sera de no maximo 03 (trés) dias iiteis, contados da

convocaoao por esta Comissao para a sua formalizaoao;

15.2.4. Na hipotese da empresa veneedora nao comparecer para assinar o Tem1o de Contrato no prazo

estabeiecido no item anterior, o processo retomara ao Pregoeiro, que convocara os demais

LICITANTES e procedera ao exame das demais propostas (lances), bem como da habilitaoao de seus

proponentes, seguindo a ordem da classificaqfio até que uma delas atenda, integralmente, ao EDITAL,

sendo o seu autor declarado vencedor, submetendo o processo para adjudicaoao e homologaoao pela

Autoridade Superior, quando havera convocaeao do Adjudicatario para cumprir as condiooes da

contrataofio previstas neste Edital, e assinar o CONTRATO.

15.2.5. O LICITANTE vencedor devera atualizar as certidoes exigidas na habilitaoao, se o prazo de

validade expirar durante o curso do procedimento;

15.2.6. O termo de contrato sera elaborado pela C-ONTRATANTE, com vigéncia de 12 meses, a contar

da assinatura do contrato, de acordo com as disposiooes contidas na Lei de Licitaooes, e atendera as

condiooes previstas neste edital e seus anexos.

15.2.7. A publicaoao do extrato do contrato na imprensa oficial sera em conformidade com o disposto

no Paragrafo Unico do Art.61 da lei n° 8.666/93.
16. DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento da implantaoao e migraofio dos dados do sistema sera efetuado em até 5 (cinco) dias

ilteis, pela CONTRATANTE a CONTRATADA, a vista, por meio de Ordem Bancaria oL_1___§_1_eposito na

conta corrente indicada pela contratada, apos Ordem de Servieo, Note de empenho, a presenitaoao na
Nota Fiscal/Fatura, respectivamente, (devidamente atestada e homologada pela Unida e res ionsavel

pelo seu recebimento/fiscalizaoao). //\\v In ~.//"'
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16.2. O pagamento mensal da locaeao do sistema tera inicio somente apos 30 (trinta) dias da conclusao

do processo de implantaeao e migraoiio, e sera efetuado até o 5° (quinto) dia do més subsequente do

més subsequente a prestaoao dos servioos, mediante apresentaofio da Nota Fiscal/Fatura devidamente

atestada pelo servidor responsavel pela fiscalizaoao dos servieos.

16.3. A fatura que for apresentada com erro sera devolvida a empresa contratada para retificaofio e

reapresentaeao, acrescendo-se, no prazo fixado no item anterior, os dias que se passarem entre a data da

devoluofio e a da reapresentaeao;

16.4. O pagamento das notas fiscais/faturas, apos a verificaeao da regularidade da empresa contratada

junto ao Registro Cadastral da Cémara Municipal, constatando a irregularidade, a empresa sera

notiticada a regularizar junto ao REGISTRO CADASTRAL, ou, no mesmo prazo, apresente sua

defesa, sob pena de rescisfio do contrato, acompanhadas de comprovaeao da quitaoao mensal das

obrigaeoes trabalhistas, sociais e previdenciarias, de acordo com o an. 71 da Lei n° 8.666/93; Este

prazo podera ser prorrogado a critério da administraeéio.

17. DAS DISPOSICOES FINAIS
17.1. Os casos omissos ser5o resolvidos de acordo com a Lei Federal n° 8.666/93, com o

Subsidiariamente, sera aplicado os Principios Gerais de Direito.

Iguatu/CE,

Francisca Eliane Braz de Carvalho
Presidente da Czimara Municipal de Iguatu

I. .
I

1: //i
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ANEXO ll - MINUTA DE PROPOSTA DE PREQO

Nome da Empresa: CNPJ :

Endereco: CEP:

Fone: FAX:

Validade da proposta:

Conta Corrente n.°: Banco: N.° da Agéncia:

Apresentamos nossa proposta junto a Camara Municipal de Iguatu, que tem como objeto a

observando as condicoes e especificacoes abaixo, de acordo com as condicoes

constantes do Edital de Pregao Presencial n.° /2021-CMI e projeto basico.

Item Descricao completa dos servicos I Unidade l Quantidade 1 Valor Mensal W Valor Total l

O1

Valor global por extenso: R$

Declaramos que, nos valores apresentados acima, estao incluidas eventuais vantagens e/ou abatimentos,

impostos, taxas e encargos sociais, obrigacoes trabalhistas, previdenciarias, fiscais e coinerciais, assim

como despesas com transportes e deslocainentos e outras quaisquer que incidam sobre a contratacao.

Declaramos que aceitamos e cumprimos todas as exigéncias e prazos do Edital do Pregao Presencial n°

__/2021-CMI e do Termo de Referéncia - Anexo 1.

Local - (DATA) ~

Nome e Assinatura do Representantc Legal A )-

RG. e CPF: A1...........- ,»%,./
Rua Santos Dumont, SIN - CEP: 63.500-168 — CNPJ N° 05.716.089I0001-00 — IGUATU — CE fl‘EL: (88) A
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ANEXO 111, IV e v
MODEUDDEDECLARAQAO

DECLARAQAO

A empresa ................................................... CNPJ n.° .................................. sediada
......................................................... para fins de participacao no Pregao Presencial n° /__-CM1,
junto a Camara Municipal de Iguatu, parte integrante do processo, DECLARA:

a) em atendimento ao previsto no edital do Pregao Presencial n.° __/2021-CMl, nos tennos do artigo
4°, inciso V11 da Lei n.° 10.520/2002 que, cumpre plenamente os requisitos da habilitacao.

b) que nao possui fato iinpeditivo que altere os dados para efetivacao da sua habilitacao, ciente da

obrigatoriedade de declarar ocorréncias posteriores;

c) para fins do disposto no inciso V da art. 27 da Lei n° 8.666, de 21 de junlio 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.

Local e data.

\

(assinatura do representante) K/1 1" ,_

--------1- has
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ANEXO V1

MODELO DE DECLARACAO DE MICROEl\/[PRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

A empresa Z (identificacao do licitante), inscrita no CNPJ n°

, por intermedio de seu representante legal, o Sr.

(nome do representante), portador da Cédula de Identidade RG n° e do CPF n°

, para fins de participacao no Pregao Presencial n° __/2021-CMI, junto a Camara

Municipal de Iguatu, parte integrante do processo, DECLARA, sob as penas da lei, que é considerada:

E] microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 14 de

dezembro de 2006, nao se incluindo nas hipoteses de exclusao previstas no §4° do amigo 3° do mesmo

diploma;

OU

11 cooperativa enquadrada no artigo 34 da Lei n° l 1.488, de 15 de junho de 2007;

gozando, assim, do regime diferenciado e favorecido instituido pela referida Lei Complementar, para

fins de panicipacao na presente licitacao.

Local e data.

(assinatura do representante) ii /.

/ - V,/r.’ 1- //1
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MODELOIMEDECLARACAO

DECLARACAO

A empresa .............................................................................. CNPJ n.° .................................. sediada

......................................................... para fins de panicipacao no Pregao Presencial n° 003/2021-CMI

junto a Camara Municipal de Iguatu, pane integrante do processo, DECLARA, sob as penas da lei, em

especial 0 art. 299 do Codigo Penal Brasileiro, que:

(a) a proposta apresentada para participar da presente Licitacao foi elaborada de maneira independente

pelo licitante, e 0 conteudo da proposta nao foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,

informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente

Licitacao, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(b) a intencao de apresentar a proposta elaborada para participar da presente Licitacao nao foi

informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato da presente

Licitacao, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;

(c) que nao tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisao de qualquer outro
panicipante potencial ou de fato da presente Licitacao quanto a panicipar ou nao da referida licitacao;

p$177.
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(d) que 0 conteudo da proposta apresentada para panicipar da presente Licitacao nao sera, no todo ou

em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial

ou de fato da presente Licitacao antes da adjudicacao do objeto da referida licitacao;

(_e) que o conteudo da proposta apresentada para participar da presente Licitacao nao foi, no todo ou em

parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do orgao

licitante antes da abeflura oficial das propostas; e

(D que esta plenamente ciente do teor e da extensao desta declaracao e que detém plenos poderes e

informacoes para firma-la.

Local e data.

(assinatura do representante)

I '11
/

4 /
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CAMARA MUNICIPAL DE IGUATU
ESTADO no c|~:A|\A

ANEXO Vlll - MINUTA DE CONTRATO

TERMO DE CONTRATO QUE FAZEM ENTRE S1
O(A) ........................................................ .. E A EMPRESA

A Camara Municipal de lguatu/CE, com sede na , Estado do Ceara, inscrita

no CNPJ sob o n° .............................................................. neste ato representada pela sua Presidente a
Sra. , inscrita no CPF n° , portador da Carteira de Identidade 11°

- SSP/CE, doravante denoininada CONTRATANTE, e 0(a) ............................ .. inscrito(a) no
CNPJ/MF sob o n° .......................... sediado(a) na ........................................... em ........................... ..

doravante designada CONTRATADA, neste ato representada pelo(a) Sr.('a) ................... portador(a)
da Carteira de ldentidade n° ............... .., expedida pela (0) ................ e CPF n° ....................... e em
observancia as disposicoes da Lei n° 8.666, de 21 dejunho de 1993, da Lei n° 10.520, de 17 dejulho de
2002 , resolvem celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente do Pregao n° i_/?_-C1\/11,
mediante as clausulas e condicoes a seguir enunciadas.
1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO
1.1. O objeto do presente Termo de Contrato é a contratacao de , conforme especificacoes e

quantitativos estabelecidos no Edital do Pregao identificado no preémbulo e na proposta vencedora e
no Termo de Referéncia, os quais integram este instrumento, independente de transcricao.
2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA
2.1. O prazo de vigéncia deste Tenno de Contrato é ate , contados da data de sua assinatiua,
proirogavel na forma do art. 57, da Lei n° 8.666, de 1993.
3. CLAUSULA TERCEIRA - PRECO
3.1. O valor do presente Termo de Contrato é de R$ .......... ..( ............. ..).
3.2. No valor acima estao incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da

execucao contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previde ciérios,

fiscais e comerciais incidentes, taxa de administracao, frete, seguro e outros necesfi ao

cumprimento integral do objeto da contratacao. ' V Y
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4. CLAUSULA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA
4.1. As despesas decorrentes desta contratacao estao programadas em dotacao orcamentaria propria,

prevista no orcamento da Camara Municipal de Iguatu, na classiticacao .
5. CLAUSULA QUINTA - PAGAMENTO

5.1. O prazo para pagamento sera de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data do adimplemento da

obrigacao e apresentacao da Nota Fiscal/Fatura pela Contratada.

5.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores nao ultrapassem o montante de R$

8.000,00 (oito mil reais) deverao ser efetuados no prazo de ate’ 5 (cinco) dias uteis, contados da data da

apresentacao da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n° 8.666, de 1993.

5.2. O pagamento somente sera efetuado apos o “atesto”, pelo servidor competente, da Nota

Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada, que contera o detalhamento dos servicos executados.

5.2.1. O “atesto” fica condicionado a verificacao da conformidade da Nota Fiscal/Fatura

apresentada pela Contratada com os servicos efetivamente prestados.

5.3. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a

contratacao, ou, ainda, circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, o pagamento ficara pendente

ate que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para pagamento

iniciar-se-a apos a comprovacao da regularizacao da situacao, nao acarretando qualquer onus para a

Contratante.

5.4. Sera efetuada a retencao ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem

prejuizo das sancoes cabiveis, caso se constate que a Contratada:

5.4.1. nao produziu os resultados acordados;

5.4.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou nao as executou com a qualidade minima

exigida;

5.4.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execucao do servico,

ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a demandada,

5.5. Antes do pagamento, a Contratante realizara consulta aos sitios oficiais, pa if v ificar a

manutencao das condicoes de habilitacao da Contratada.  
./ .
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5.5.1. Quanto ao lmposto sobre Servicos de Qualquer Natureza (ISSQN), sera observado 0

disposto na Lei Complementar n° 1 16, de 2003, e legislacao municipal aplicavel.

5.5.2. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, instituido pelo artigo 12 da Lei

Complementar n° 123, de 2006, nao sofrera a retencao quanto aos impostos e contribuicoes abrangidos

pelo referido regime, em relacao as suas receitas proprias, desde que, a cada pagamento, apresente a

declaracao de que trata o artigo 6° da lnstrucao Normativa RFB n° 1.234, de 11 de janeiro de 2012.

5.6. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante deposito em conta-

corrente, na agéncia e estabelecimento bancario indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto

na legislacao vigente.

5.7. Sera considerada como data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria

para pagamento.

5.8. A Contratante nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela

Contratada, que porventura nao tenha sido acordada no contrato.

5.9. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada nao tenha concorrido de

alguma forma para tanto, o valor devido devera ser acrescido de encargos moratorios proporcionais aos

dias de atraso, apurados desde a data limite prevista para o pagamento até a data do efetivo pagamento,

a taxa de 6% (seis por cento) ao ano, aplicando-se a seguinte formula:

EM = I x N x VP

EM = Encargos Moratorios a serem acrescidos ao valor originariamente devido

1 = lndice de atualizacao financeira, calculado segundo a formula:

l=(6/100)/365

N I Numero de dias entre a data limite prevista para 0 pagamento c a data do efetivo pagamento
VP I Valor da Parcela em atraso

6. CLAUSULA SEXTA - REAJUSTE
6.1. Os precos poderao ser reajustados, para mais ou para menos a cada doze meses contados da data

limite da apresentacao da proposta, aplicando-se a variacao do lndice Geral de Precos do Mercado -

\
IGP-M, ocorrida no periodo ou outro indicador que o venha a substituir. Ii I
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1 1.4.1. Balanco dos eventos contratuais ja cumpridos ou parcialmente cumpridos;

1 1.4.2. Relacao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

1 1.4.3. lndenizacoes e multas.

12. Dos Casos Omissos.

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

n° 8.666, de 1993, na Lei n° 10.520, de 2002 e demais normas federais de licitacoes e contratos

administrativos e, subsidiariamente, segundo as disposicoes contidas na Lei n° 8.078, de 1990 - Codigo

de Defesa do Consumidor - e normas e principios gerais dos contratos.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - PUBLICACAO
13.1. lncumbira a CONTRATANTE providenciar a publicacao deste instrumento, por extrato, na

lmprensa Oficial do Municipio de lguatu/CE, no prazo previsto na Lei n° 8.666, de 1993.

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - FORO

14. 1. O Foro para solucionar os litigios que decorrerem da execucao deste Termo de Contrato sera o da

Comarca do Municipio de Iguatu/CE.
Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas (duas) vias de

igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

......................................... de 20.....

Responsavel legal da CONTRATANTE

Responsavel legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1 .
I/N177

2. D/gZ/7
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