ESTADO DO MARANHÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LTCITAÇAO
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N" 1í1l20'I8.CPL
TIPO: MENOR PREÇO GLOBAL

de Planejamento Fazenda e Gestão
Orçamentária.
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 12 001 1421201I SEFAZGO
DATA DE RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: Dia 11 de dezembro
de 2018, às 14h(quatorze horas). Caso ocorra ponto facultativo ou outro

ORGÃO INTERESSADO: Secretária

impedimento legal,

a

presente licitação será realizada

no primeiro dia

útil

subseqüente.

A Prefeitura Ít/lunicipal de lmperatriz - MA, através da Pregoeira Oficial e Equipe de
Apoio designados pela Portaria No 6285, de 3'1 de janeiro de 2018, publicada no dia
03 de fevereiro de 2018, torna público, para conhecimento dos interessados, que
realizará e julgará a licitação acima indicada e receberá os envelopes PROPOSTA
DE PREÇOS e HABILITAÇÃO na Rua Urbano Santos, no 1657, Bairro Juçara,
lmperatriz /MA, regido pela Lei Federal no í0.520, de 17 de julho de 2002, Decreto
Municipal no 2212007, Lei Complementar no 123, de í4 de dezembro de 2002,
alterada pela Lei Complementar n" 147, de 07 de agosto de 2014, Decreto Federal
no 8.538, de 06 de outubro de 2015 e por este Edital e seus anexos, aplicando-se
subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei n.o 8.666/93 e demais
normas regulamentares aplicáveis à espécre:
1. DO OBJETO
1.1 . Contratação de empresa especializada no licenciamento do uso de Programas
ou Sistemas para a Administração Pública Municipal, abrangendo o treinamento dos
técnicos municipais para a execuçáo dos seguintes serviços: Sistema lntegrado de
Contabilidade Pública, Portal da Transparência, Sistema lntegrado de Compras,
Sistema lntegrado de Patrimônio, Sistema lntegrado de Pessoal com suporte
técnico, visando atender as necessidades da Secretaria da Fazenda e Gestão
Orçamentária - SEFAZGO, no municÍpio de lmperatriziMA, por um período de 12
(doze) meses.

1.2. Yalor global estimado para a contratação: R$ 479.666,67 (Quatrocentos e
setenta e nove mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos).
í.3 - DAS CARACTERISTICAS E DETALHAMENTO DO OBJETOS
Os sistemas ue serão contratados sào
ITEM
AREAS
DETALHAMENTO
I

01

PORTAL
DA

TRANSPA
RÊNC IA

. PeÍmitir a importaÇáo dos dados da contabilidade diretamente para site
da Prefeitura para atender às disposições da Lêi Complementar 131 e
suas alteraçÕes (portal de transparência),

. Permitir a inserção de arquivos, dados e outros quê possam
drs

nível m ambiente web na

a ina da

Rua Urbano Santos ne 1.657, Bairro JuçaÍa, CEP: 65.916- 193, Eairro Juçara
lmperatriz/MA - E-mail: cplimperãtriz@hotmail.com

refeitura

ficar
ra consulta, em

Y

úl'
ESTADO DO MARANHÃO

-to3

\@P

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO
atendimento a Lei 12.52712011

. O srstêma deve permitir o acesso às informaçÕes sobre os valores
arrecadados por uma entidade contábil (receitas) e sobÍe os gastos
públicos em que foram utilizados esses recursos (despesas) durante

.

determinado exercício;
Possibilitar a consulta e o acompanhamento de outros dados relativos às
operaçÕes contábeis realizadas por uma Entidade durante certo
exercício, como forma de garantir a transparência das contas públicas
munlcrpars,

.
02

SISTEMA
INTEGRAD

ODE
COI\4

Permrtir solicitaçâo em ambiente web de consultas de documentos para
administÍaçâo pública, em conformidade com a Lei 12 52712011.

.lniciar e conduzir o usuário em todo o processamento de compras, com
a simples formalização de um pedido de compra, passando por todo o
processo de licitaÉo, todas as Íases da despesa, registros de entradas

PRAS

e saídas de almoxarifado e controle de frota.

. Controlar toda solicitaçâo de despesas, desde o inÍcio, até

.
.

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
03

SISTEMA
INTEGRAD

ODE

PATRIMÔN

to

.

a Íinalizaçáo

das compras, com seus respectivos acompanhamentos.

Possibilitar

o

a

geraçáo

regisÍo
relatório

das
ÍequisiÇóes de compras e a emissáo de
consolidado
por mâterial ou serviço solicitado
Ser lntegrado com o SOFTWARE de Execuçáo Orçementária para a
geraçáo automática das notas de empenho.
Controlar ponto de reposiÇão, estoques minimos, médios e máximos;
lnformaÍ sobre a inadimplência flscal do fornecedor;
Permitir o parcelamento e/ou cancelamento de ordens de compras
Permitrr
de informaçôes de pÍestaçâo
de contas para os Tribunaisde Contas dos Municípios;
Controlar as ordens de compras pendentes,
Requisição de compras com status de urgência;
Autorizaçáo de requisiçóes por responsáveis,
Mudança de dotaçáo de um ano paÍa outro,
Relacionamento de Requisitantes de um ano para outro;
GeraÇão automática dos elementos de despesas para os itens;
RelaçÕes de LocalizaçÕes, ClassificaÇões, Fornecedores, ltens, ltens
lncluidos, ltens e Baixados,
ltens Transferidos, ltens Reavaliados, HistóÍico dos ltens, Tombamento,

.
. Controlar enüadas, saídas e movimentação dos bens,
. Cadastro de bens móveis e imóveis atualizedol
. Permitir Íeavaliação, transferência e baixa de itens; incorpoÍaçáo

e

desincoÍporado do bem;

. Manter cadastros de itens, classificaçôes, fornecedoÍes, localizaçóes;
. Permitir consultas de localizaçÕes, classiÍlcaçÕes, fornecedores, itens

.

por Código,
Nome, Localizaçâo, Classificação e Í\rovimentaÇôes

. Peímitir a geração dos seguintes relatórios:
. Emitir Termos de Responsabilidade;
. Emitir lnventário e Resumo Global.
. Emitir relatório de bens poÍ contas, geral e resumido,
04

SISTEMA
INTEGRAD

ODE

.

O

Sistema

de

Pessoal deveÍá

ser

por períodos.

multiempresa, multitarefa e

multiusuário, com peÍmissão por perfil de acesso as telas, empresas,
divisÕes e la

mento de eventos
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Deverá possulr senha de acesso criptografada.

. Todos os relatónos do sistema poderâo ser alterados pelo usuário, além

I

de serem armazenados mais de um layout de relatório para cada criado.

. As telas de manutençáo, cálculo e relatórios deverão ser padronizadas
I

para íácil assimilação, além das telas de cadastros possuÍrem filtragem e
oÍdenação flexível e opÉo de impressáo com layout personalizado:
. A tabela de cargos com CBO, controle de progressâo salarial, histórico
de alteraçÕes legais, etc.;
. O credito bancário pode ser configurado para diversos bancos, agências,
contas, convênios e layouts;
. A tabela de eventos deverá oferecer múltiplas opçÕes de fórmulas,
permitir a conflguração de inúmeras bases de cálculo, tais como, a soma
de outros eventos, base de valor fixo, uma refeÍêncra salarial diferente
do saláÍio base, vantagens fixas, entre outros;
. PossibilitaÍ a inserção de novas opçÕês de cálculos postei-io[es ã\J valoÍ
encontrado e rntervalo de percentual semelhante ao mecanismo de
alÍquota paía previdência;
. Possuir parâmetros específicos para programação de pagamento de
adicionais de tempo de serviÇos, tambêm com opÉo de intervalo de
percentual, com base na quantidade de anos e demonstração legÍvel do
progresso do adicional no holerite;
. Deverá oferecer possibilidade de manipulaçáo completa dos dados do
trabalhador, ta,s como caracteristicas Íísicas e pessoais informaçÕes de
admissáo, situaçáo, eventos fixos, movimento férias, licenças e
afastamentos, cadastro de dependentes, pensáo afimenticia, histórico de
transferência, individual e coletiva de cargo, saláÍio, divisáo, subdivisâo,
unidade/custeio e local de trabalhoi
o Possuir assistente para inclusáo de eventos fixos e eventuais coletivos,
filtrado por diversos critérios, possuir manutenÇão de eventos variáveis
otimizadas para lanÇamento de empíéstimos gerando apenas um
registÍo:
. Possuir declaÍaçôes ao INSS CAT e PPP;

. Registrar e manipulaÍ

informaÇões

de controle dos drspositrvos de

avaliaçáo exigidos pela Emenda Constitucional no 19, de 04107198

. Possuir manutenção do cadastro

e

do movimento mensal de
contÍibuintes autônomos e tomador de obra para informaçôes à SEFIP;
o O cálculo da folha mensal deverá conter as opções de individualizada ou
geral, adiantamento ou antecipaçào salarial recibo de fêrias com opção
de impressão apenas das gozadas e abono pecuniário;
. Cálculo de Iicença-prêmio;
. Folha complementaÍ com diversas opções de apuraçáo e demonstraçáo
no mês desejado;
. Adiantamento e fechamento do 13o salário, com opçáo de pagamento da
primeira parcela ao longo do exercício por diversos critários, tais como
mês do aniversário, solicitaçáo do servidor, etc;
o Rescisão normal e complementari
. Possibilitar
pagamento em papel
impressâo
recibo
personalizado, inclusive fÍente ê verso, e formulário fixo de gráfica com
alta velocidade em impressoras matriciais,
. Folha de pagamento e resumo completo para contabilizaçâo;
. Relação da previdência, IRRF e FGTS;
. GeÍação de arquivos conforme layout para SEFIP, CAGED, RAIS, DIRF,
exportar e importar PASEP, opÇeo para SIPREV credito bancário com
opçâo para gerar grupos intercalados de cargo, divisáo, subdivisáo,
unidade/custeio, vínculo, entre outros

a

do

de

\
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Relação de trabalhadores que possuem um determinado evento no
cadasÍo de Íxos, eventuais ou no movimento, com diversos filtros,
agrupamentos e ordenaçÓes;

. Possibilitar

opÉo para

impressáo

de

cargos/funções/empregos entre outÍos arqujvos

demonstrativo de
relatÓÍios para o

e

Tribunal de Contasi

. contíole do PIS/PASEP, desde a informação solicitada pelo banco

até

os valores a serem pagos na Íolha,
Emissão de etiquetas personalizadas;
Gerador de relatórios:
lnforme de rendimentos;

.
.
.
. Ficha financeiÍa do trabalhador por periodo, ficha financeiÍe

da

unidade/custeio, planilha de custos, etc;
ManutenÇão de concursos, processos seletivos e currÍculoi
Cálculo e controle de margem consignável;

.
.
. PossibilitaÍ criaçáo

de

campos personelizados

no

cadastro do

trabalhadori
Permitir a criaÇão de layout de importaÉo de valores eventuais;
Permitir a cÍiaçào de layout de exportaçáo de qualquer dado do sistema;

.
.
. Controlar e executar atos de pessoal com

possibilidade de gerar o

documento ou armazenar em PDF;
05

SISTEMA
INTGRADO

. Auxiliar nos lançamentos e registros da execução, peÍmitindo controle
seguro de todos os compromissos, sem deixar de atendeÍ todas as

DE

CONTABILI
DADE

exigências legais,
o

Permitir e auxiliar a elaboraçáo e controle do orÇamento, da execução
e as demonstraçÕes contábeis, em estrita obediência às
exigências da Lei no 4 320, de 17103164, e suas alteraÇôes posteriores, e

contábil

.

da Lei Complementar no 101, de 04/05/00;

Produzir demonstrativos tanto no modelo do Tribunal de Contas do
Estado, como nos modelos da Secretaria do TesouÍo Nacional, do
Ministério da Fazenda,
. Executar o pÍocesso completo de despesa, (Empenho, Liquidação e
Pagamento e missão dos mesmos),
.Atender às disposiçôes da Lei Complementar í31 e suas alterações

(portal de tÍansparência) euxiliando na crieçâo dê relatórios pera o
cumprimento da mesma;
. Os balanços oa 4.320164 sejam extraídos automaticamente do plano de
Contas, em conformidade com a legislação atual;

. Registíar o fluxo de lençamento em seis sistemas (etivo,
.
.
.

passivo,
despesas, receitas, resultado aumentativo e resultado diminutivo);
Processar automaticamente o encerramento de contas do exercício;
PÍocessaÍ automaticamente a abertura do exercÍcio com os saldos do
exercício anterior:
Processar e impÍimir todos os demonstrativos e anexos do balanço
anual previsto na Lei no 4 320164, na Lei Complementar no 101/00 e pelo
TCE;

. Produzir, sem

interÍerência do usuáÍio, todos os demonstrativos do
balanÇo anual, tanto consolidados, não consolidados, de fundos,

autarquias ou de um simples vínculo à fonte de recurso,

. Anahsar, imprimir e epontar eventuais divergências nos anexos dos

.

.

balanços;
Processar todos os demonstrativos para atendimento dos dispositivos e
normas legais referentes ao ensino,
Processar análises e demonsÍativos para acompanhamento diário,

§
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decendial, mensal

N

(

e

trimestral, norteando

a

{06

\.Çp
correta aplicação dos

rêcursos vinculados ao ensino;

. Processar e produziÍ, além dos demonstrativos oficiais de

aplicaçào,
demonstrativos gerenciais que facilitem o controle da aplicação;
. Processar todos os demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal,
nos moldes das Portarias do MF/STN e do Tribunal de Contas estadual,
com periodicidade pÍé-estipulada pelo usuário, para adoÉo de medidas
e cumprimento das exigências legais,
. Permitir a elabcraçáo e controle do orçamento ao balanÇo do município,
obedecendo a todas as exigências da Lei no 4 320, de '17103/64, e suas
alterações posteriores,
.lntegrado ao PPA e à LDO, o oÍçamento deverá ser programado para
processar todos os demonstrativos exigidos pelas normas legais;
. Atualizar, automaticamente, no sistema, todos os anos, todas as tabelas
de classificaçóes orÇamentárias, de acordo com as Portarias UIF/STI\l;
. Fazer análises de aplicações vinculadas e produzir demonstrativos
individ ualizados por fundos especiais e entidades da administração
indireta:

execução de levantamento de dados e estudos pare a
elaboraçáo do PPA e da LDO;
. Permrtir um nível elevado de detalhamento dos programas de governo,
apllcando níveis de prioridadê e auxiliar na equalizaÇão do equilíbrio
Permitir

o

a

entre receitas e despesas, ano a ano;
e despesas no período do PPA, com base
no período anterior;
Permitrr a elaboraçáo da LDO em estrita observância das previsões do
PPA, permitindo altêraçÕes, inclusÕes e exclusÕes de programas;
Elaborar automaticamente o Diário e o Razâo,
Consolidação: faz a incorporaçáo ou consolidaçáo mensal automática da
execuçáo contábil;
Entre as unrdades orÇamentárias executoras, permitir o funcionemento
integÍado e consolidado em uma única base de dados e servidor,
Permitir integração com o setor de Pessoal para tÍansição dos dados da
folha de pagamentoi
PermitiÍ integração com o setor patrimonial para consolidação das
informações contábeis;
Permúir integraçáo com o setor de compras do municio.

. Auxiliar a projeção de receitas

.
.
.
.

.
.
.

I

2. DOS ANEXOS
a) Anexo I - Proposta de Preços e Termo de Referência.
b) Anexo ll - Modelo de Certa Credencial.
c) Anexo

lll - Minuta do Contrato.

d)Anexo lV - Declaração a que alude o aÍ|.27o, V da Lei n.o 8.666/93.
e) Anexo V - Modelo de DeclaraÇão Dando Ciência de que Cumprem Plenamente os
Requisitos de HabilitaÇão.

3. DO SUPORTE LEGAL

3.'t. Esta licitação reger-se-á pela Lei Federal no 10.520, de í7 de julho de 2002, Decreto
Municipal no 02212007, Lei Complemenlar 123106 e alterações, por este Edital e seus
anexos, aplicando-se, subsidiariamente, no que couberem, as disposrções da Lei no
Rua Urbano Santos ne L657, Bairro Juçara, CEP: 65.916- L93, Bairro Juçara
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I
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8.666/93 e respectivas alterações, além das demais disposições legais aplicáveis, que ficam
fazendo parte integrante da mesma, independente de transcrição.

4. DA DOTAÇÃO ORçAMENTÁRIA
4.1. A despesa decorrente do objeto correrá à conta dâ seguinte Dotação Orçamentária:

Unidade Orçamentária: 12.001.O4.121.0020j026
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.99

Ficha: 239 - Fontê do Recurso: 00í - Tesouro Municipal
5. DA PARTICIPAÇÃO

5.í.

Poderão participar deste pregão os interessados que tenham ramo de atividade
compatÍvel com o objeto e que atendam a todas as êxigências deste Edital e seus anexos,
inclusive quanto à documentaçâo e requisitos mínimos de classificação das propostas, e se
apresentarem ao Pregoeiro(a) no dia, hora ê local definido no preâmbulo deste Edital.
5.2. Não poderão paÉicipar dêstâ licitação empresas:

5.2.1. Cuja falência tenha sido decretada em concurso de credores, em dissolução, em
liquidação e em consórcios de empresas, qualquer que seja sua forma de constituiÇão, ou
ainda empresas estrangeiras que não funcionem no país.
5.2.2. Que estejam cumprindo pena de suspensão de licitar com a Administração Pública
Municipal ou tenham sido declaradas inidôneas pela Administraçáo Pública Federal,
Estadual ou Municipal, ainda que tal fato se dê após o início do certame.
5.2.3. Que tenham sócio-gerente, diretor ou responsável que seja servidor ou dirigente de
órgáo ou entidade da Administração Pública Municipal ou que possuam qualquer vínculo
com servidor do município
5.2.4. Que se apresentem em forma de consórcios.

5.2.5. Pessoas Físicas.
6. DO CREDENCIAMENTO
6.1. As lcitantes deverão se apresentar junto ao Pregoeiro(a) por meio de um representante,

portando seu documento dê identidade original e devidamente munido de Carta Credencial
assinada pelo representante legal da empresa, com firma reconhecida em cartório, podendo
ser utilizado o modelo do Anexo ll do Edital, ou procuraçáo que o nomeie a participar deste
procedimento licitatório em nome da licitante, respondendo por sua representada,

comprovando os necessários poderes para formular verbalmente lances de preços,
firmar declarações, desistir ou apresentar razões de recurso, assinar a ata e praticar
todos os demais atos pertinentes ao presente certame.
6.í.1. No caso de titular, diretor ou sócio da empresa, apresentar documento de identidade
juntamente com Contrato Social ou Registro que comprove sua capacidade de representar a
mesma.
6.1.2. As participantes deverão apresentar também ato constitutivo, estatuto ou contrato
social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no
caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleiçôes de seus
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administradores, quando o licitante for representado por pessoa que estalutariamente tenha
poder para tal, comprovando esta capacidade jurídica.

6.í.3. As participantes deverão ainda apresentar, por intermedio de seus representantes,
Declaração de Ciência e Cumprimento dos Requisitos de Habilitação, podendo ser
utilizado o modelo do Anexo V do Edital.

6.í.4. Fica facultado às participantes apresentar Certidão Simplificada da Junta Comercial
do Estado, para demonstrarem sua condição de ME ou EPP

6.í.5. Os documentos necessários ao credenciamento deverão ser apresentados a(o)
Pregoeiro(a) fora dos envelopes, poderão ser apresentados em original, os quais Íarão
parte do processo licitatório, por qualquer processo de cópia autenticada por cartório
competente, ou publicação em órgão da imprensa oficial, observados sempre os respectivos
prazos de validade.

6.2. Caso as licitântes não se façam representar durante a sessáo de lances verbais, ou
sejam descredenciadas, ficarão impossibilitadas de praticar os atos descrito no item

6.í.
6.3. Para cada licitante que participar do certame será permitido somente um representante
para se manifestar em nome do representado, vedada a participação de qualquer
interessado representando mais de um licitante.

6.4. As licitantes que desejem enviar seus envelopes via postal (com AR - Aviso de
Recebimento) deverão remetê-los ao endereço constante do preâmbulo desse edital, aos
cuidados do(a) Pregoeiro(a) municipal.

6.5. Somente serão aceitos como válidos os envelopes enviados pelo correio, que
comprovadamente forem recebidos antes do inrcio da sessâo.

6.6. Poderá haver substituiçào do representante legal a qualquer tempo, bastando, para tal,
comunicaçáo escrita da licitante, que deverá ser apresentada pelo novo representante em
tempo hábil
7. DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE

.'1. Por força da Lei Complementar no 1 23106 e do art. 34 da Lei no í í .488/07, as
Microempresas - MEs, as Empresas de Pequeno Porte - EPPS e as Cooperativas a estas
equiparadas - COOPs que tenham interesse em participar deste pregão deverão observar
os procedimentos a seguir dispostos:
7

a) as licitantes que se enquadrem na condição de ME, EPP ou COOP, e

que
eventualmente possuam alguma restrição no tocante à documentação relativa à
regularidade fiscal, deverão consignar tal informação expressamente na declaração
prevista no item 6.1 .3;

b)

no momento da oportuna fase de habilitação, caso a licitante detentora da melhor
proposta seja uma ME, EPP ou COOP, deverá ser apresentada, no respectivo
envelope, toda a documentação exigida neste Edital, ainda que os documentos
pertinentes à regularidade fiscal apresentem alguma restrição, bem como alguma
espécie de documento que venha comprovar sua condiÇão de microempresa ou
empresa de pequeno porte;

c)

como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para MEs,
EPPs ou COOPs, entendendo-se por empate aquelas situaçôes em que as
propostas apresentadas por ItIEs, EPPs ou COOPs sejam iguais ou até 5% (cinco

\.
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por cento) superiores a melhor proposta clessificada.

7.2. Para efeito do disposto no item acima, caracterizando o empate, proceder-se-á do
seguinte modo:

a)

a ME, EPP ou COOP mais bem classificada terá a oportunidade de apresentar nova
proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances,
sob pena de preclusáo;

b) a nova proposta de preço mencionada na alínea anterior deverá ser inferior àquela
considerada vencedora do certame, situação em que o objeto licitado será
adjudicado em favor da detentora desta nova proposta (ME, EPP ou COOP), desde
que seu preço seja aceitável e a licrtante atenda às exigências habilitatórias;

c)

não ocorrendo a contratação da ME, EPP ou COOP, na forma da alínea anterior,
serão convocada as MEs, EPPs ou COOPs remanescentes, na ordem classificatória,
para o exercício do mesmo direito;

d)

no caso de equivalência de valores apresentados pelas MEs, EPPs e COOPs que se
encontrem enquadradas no item 7.í, alínea'c', será realizado sorteio entre elas
para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor oferta;

e)

na hipótese da nâo-contratação nos termos previstos no item 7.í, alínea'c', o objêto
licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;

f)

o procedimento acima somente será aplicado quando a melhor oferta inicial não tiver
sido apresentada por ME, EPP ou COOP

8. DA PROPOSTA DE PREÇOS

8.í. A proposta de

preÇos deverá ser apresentada em envelope lacrado, trazendo em sua
parte externa as seguintes informações:

A(o) Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de lmperatriz - MA
Pregão Presencial n" í1í12018-CPL
Rua Urbano Santos, 1657, Bairro Juçara, lmperatriz (MA)
cEP 65.916-193
Envelope í - PROPOSTA DE PREÇOS
(razão social ou nome comercial do licitante e endereço)
8.2. Preencher, necessariamente, os seguintes requisitos:

a) Ser digitada ou impressa em uma via, redigida com clareza em língua portuguesa, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas, devrdamente datada e assinada na última folha e
rubricada nas demais por pessoa juridicamente habilitada pela empresa.

b) Conter a descrição detalhada e especificaçôes necessárias à identificaçáo do objeto
desta licitaÇão, conforme Anexo L O licitante deverá indicar a descrição detalhada e
especificações necessárias à identificação, inclusive marca e/ou modelo do produto cotado,
quando for o caso, conforme Anexo l, e respectivo preço por item, em moeda corrente
nacional, expresso em algarismos e o valor total da proposta em algarismo e por extenso.
Só serão aceitos até 02 (duas) casas decimais após a vírgula na descrição dos valores. Em
caso de divergência entre os valores unitários e totais, serão considerados os primeiros, e
entre o valor expresso em algarismo e por extenso, será considerado este último.

b.1) PARAAFORMULAÇ-ÀO DAS PROPOSTAS DE PREçOS IMPRESSAS DEVERÁSER
uTrLrzADA A DESCRTçÃO DOS |TENS CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNC|A,
Rua Urbano Santos ne 1.657, Eairro Juçara, CEP:65.916- 193, Bairro Juçara
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SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO DA PROPOSTA.
c) Atender às especificações mínimas estabelecidas na Proposta de Preços e Termo de

Referencia (Anexo l), correspondente aos itens a serem adquiÍidos, e estar datada

e

assinada por pessoa juridicamente habilitada pela empresa.

d) Os preÇos apresentados na proposta devem incluir todos os custos e despesas, tais
como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administraÇão, serviços,
encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro, transporte e outros necessários
ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus Anexos.

A PROPOSTA DE PREÇO DIGITALIZADA DEVERÁ SER PREENCHIDA E ENTREGUE
NA SESSÃO EM PEN DRIVE OU CD. ESTE ANEXO NÃO SUBSTITUI A PROPOSTA DE
PREÇO IMPRESSA.

C)

9. DAACETTAÇÃO

rÁCrm

9.1. Os preços apresentados devem:
a) refletir os de mercado no momento, observado o prazo de prestação do serviço;
b) compreender todas as despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes,
taxa de administraÇão, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamento, lucro,
transporte e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus
Anexos;
c) ser irreajustáveis durante a vigência do contrato.

9.2. O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data
de entrega da mesma.
9.3. A implantação dos programas deverá ser no prazo máximo de 30 (trinta) dias, já com as
bases contendo os dados convertidos e os sistemas de processamento adaptados à
legislação do Município.

9.4. Uma vez abertas as propostas, não serão admitidos cancelamentos, retificações de
preços, alterações ou alternativas nas condições/especificações estipuladas. Nâo serão
considêradas as propostas que contenham entrelinhas, emendas. rasuras ou borrões.
9.5. Quaisquer tributos, custos e despesas diretos ou indiretos omitidos na proposta ou
incorretamente cotados serão considerados como inclusos nos preços, não sendo
considerados pleitos de acréscimos a qualquer título.

9.6. O não atendimento de qualquer exigência ou condição deste Edital implicará

na

desclassificação do licitante.
9.7. Caso os prazos de validade da proposta e da execuÇão do objeto sejam omitidos na
Proposta de Preços, o(a) Pregoeiro(a) entenderá como sendo iguais aos previstos no item
9.2 e 9.3, respectivamente.

í0. DA HABILITAçÃO
í0.í. A documentação de habilitação deverá ser apresentada em envelope lacrado, trazendo
em sua parte externa os dizeres abaixo e a seguinte documentação:
A(o) Pregoeiro(a) da Prefeitura Municipal de lmperatriz - MA
Pregão Presencial n" 1í1l20í 8-GPL
Rua Urbano Santos, í657, Bairro Juçara, lmperatriz (MA)
Rua Urbano Santos ne 1657, Bairro Juçara, CEP: 65.916- 193, BaiÍro Juçara
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Envelope 2 - DOCUMENTOS DE HABILITAçÃO
(razão social ou nome comercial do licitante e endereço)

0.2. Os documentos necessários

à

habilitaÇão, abaixo relacionados, poderão ser
apresentados em original, os quais farão parte do processo licitatório, por qualquer processo
de cópia autenticada por cartório competente ou publicação em órgão da imprensa oficial,
observados sempre os respectivos prazos de validade:
í

a) Registro comercial, no caso de empresa individual.

b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociêdades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de
documentos de eleiÇões de seus administradores.

c) lnscrição do ato constitutivo, no caso de socredades civis, acompanhada de prova de
diretoria em exercício.

d) Decreto de autorizaçáo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorizaÇão para funcionamento expedido pelo
órgâo competente, quando a atividade assim o exigir.
d.1) Os documentos em apreÇo deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.

e) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da F azenda
(cNPJ)
f) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes munícipal, relativo ao domicílio ou sede do
licitante, pertinente ao sêu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual.
g) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal (Tributos e Contribuições Federais e
Dívida Ativa e Previdenciária).

h) Prova de regularidade para com a F azenda Estadual do domicílio ou sede do licitante
(Tributos e Contribuições Estaduais e Dívida Ativa).
i) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante.

j)

Prova de regularidade relativa ao FGTS, representada pelo CRF

-

Certificado de

Regularidade do FGTS, emitido pela Caixa Econômica Federal.
k) Certidâo Negativa de Débitos Trabalhistas.

l) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício soclal, já exigíveis e
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa,
vedada a sua substituiÇão por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados
por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 (três) meses da data de apresentação da
proposta.
m.'1) O Balanço patrimonial e demonstraçóes contábeis deveráo conter registro na Junta
Comercial.

m.2) Serão considerados aceitos como na forma da Lei

o

balanço patrimonial e

demonstrações contábeis assim apresentados.

m.2.1)sociedades regidas pela Lei no 6.404176 (Sociedade Anônima):
- publicados em Diário Oficial; ou
- publicados em jornal de grande circulação; ou
Rua Urbano Santos ne 1657, Bairro Juçara, CEP: 65.916- 193, Bairro Juçara

lmperatriz/MA - E-mail: cplimperatriz@hotmail.com

i

í\\
ESTADO DO MARÂNHÀO

PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO

-

I

\.CPI

por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio do

licitante.
m.2.2) sociedades por cota de responsabilidade limitada (LTDA):

- por fotocópia do Livro Diário, devidamente autenticado na Junta Comercial da sede ou
domicílio do licitante ou em outro órgão equivalente; ou

- por fotocópia do Balanço e das Demonstrações

Contábeis devidamente registrados ou
autenticados na Junta Comercial da sede ou domicílio do licitante.
m.2.3) sociedade criada no exercício em curso:

-

fotocópia do Balanço de Abertura, devidamente registrado ou autenticado na Junta

Comercial da sede ou domicílio do licitante.
m 2 4) o balanço pâtrimonial e as demonstrações contábels deverão estar assinados oor
contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho

Regional de Contabilidade.

n) Certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo distribuidor da sede
da pessoa jurídica emitida a menos de 60 dias da data fixada para abertura da Licitação.

o) DeclaraÇão, firmada por representante legal da empresa, de que nâo emprega menores
de í8 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, e de qualquer trabalho a menores
de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de '14 anos, podendo ser utilizado o
modelo do Anexo lV do Edital
10.3. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar com o número do CNPJ
da matriz, ou

í0.3.í. Se o licitante for filial, todos os documentos deveÍão estar com o número do CNPJ
da filial, exceto quanto à Certidão Negativa de Débito junto ao INSS, por constar no próprio
documento que é válido para matriz e filiais, bem assim quanto ao Certificado de
Regularidade do FGTS, quando o licitante tenha o recolhimento dos encargos centralizado,
dêvendo apresentar, neste caso, o documento comprobatório de autorização para a
centralização.
10.3.2. Serão dispensados da apresentação de documentos com o número do CNPJ da
filial aqueles documentos que, pela própria natureza, forem emitidos somente em nome da
matriz.
10.4. As certidôes e documentos emitidos eletronicamente pela lnternet, somente produzirão
efeitos com a confirmação da autenticidade no endereço eletrônico do órgáo emissor.

í0.5. O não atendimento de qualquer exigência ou condição deste item implicará

na

inabilitação do licitante.

íí.

OO PROCEDIMENTO

íí.í. No dia, hora e local designados neste instrumento, na presença dos interessados ou
seus representantes legais, o(a) Pregoeiro(a) receberá os documentos de credenciamento e
os envelopes contendo as propostas de preços (Envelope 01) e os documentos de
habilitação (Envelope 02).
11.1.í. O(A) Pregoeiro(a) poderá estabelecet ptazo de tolerância de até í5 (quinze) minutos
para a abertura dos trabalhos.

't'1.2. lniciada

a

sessão, nenhum documento e/ou proposta seráo recebidos pelo(a)
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Pregoeiro(a), pelo que se recomenda que todos os interessados em participar da licitação
estejam no local designado pelo menos 15 (quinze) minutos antes do referido horário.

í1.3, Após a verificação dos documentos de credenciamento dos representantes dos
Iicitantes e uma vez apresentado pelos últimos a declaraÇão constante do Anexo V serão
recebidas as propostas comerciais, ocasião em que será procedida a verificação da
conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos neste edital, com exceção do
preço, desclassificando-se as incompatíveis.

íí.4.

No curso da sessão, dentre as propostas que atenderem aos requisitos do item
anterior, o autor da oferta de lt/enor Preço e os das ofertas com preÇos até 1Oo/o (dez por
cento) superiores àquela, poderão ofertar lances verbais e sucessivos, em valores distintos
e decrescentes, até a proclamação do vencedor.
'11.4.1. A ofeda dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra

ao licitante, na ordem crescente do desconto.
1'1.4.2. Poderá o(a) Pregoeiro(a) negociar com as licitantes visando estabelecer um intervalo

razoável entre tempo, valores e os lances ofertados.

íí.4.3. Dos lances ofertados não caberá retratação.
íí.4.4. Depois de definido o lance de menor valor, e na hipótesê de restarem dois ou mais
licitantes, retoma-se o curso da sessão a fim de definir a ordem de classificaçâo dos
licitantes remanescentes.

íí.5.

Quando nâo forem verificadas, no mínimo, três propostas escritas de preços nas
condiçóes definidas no item 12.4, o(a) Pregoeiro(a) classificará as melhores pÍopostas, até
o máximo de três, para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que
sejam os preços oferecidos nas propostas escritas. (Havendo empate nesta condição todos
participarão da etapa de lances verbais).

íí.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo(a) Pregoeiro(a),
implicará na manutenção do último preÇo apresentado pelo licitante, para efeito de
ordenação das propostas.

íí.7. Caso não se realize lances verbais por todos os licitantes, será verificada a
a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a

conformidade entre
contratação.

íí.8. O

encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, indagados pelo(a)
Pregoeiro(a), os licítantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.

'lí.8.1. A apresentaÇão de novas propostas na forma do item 12.4 náo prejudicará

o

resultado do certame em relaÇão ao licitante mais bem classificado.

1í.8.2. Encerrada a etapa competitiva rêlativa ao primeiro item, quando for o caso, dar-se-á
o início da competiÇão relativa aos demais itens objeto desta licitação.

'lí.9. Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas de acordo com o
menor preço ofertado, o(a) Pregoeiro(a) imediatamente dará início à abertura do envelope
contendo os documentos de habilitaÇão da proponente cuja proposta tenha sido classificada
em pnmeiro lugar.

1í.10. Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro
lugar, o(a) Pregoeiro(a) prosseguirá com a abertura do envelope de documentaÇão da
proponente classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente, até que um licitante
atenda às condições fixadas neste edltal.

í1.íí.

Nas situaçôes previstas nos subitens 12.7

,

12.8

e

12.10, o(a) Pregoeiro(a) poderá
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negociar diretamente com o proponente para que seja obtido desconto melhor.

íí.í2.

Verificado o atendimento das exigências fixadas neste edital, será classificada a
ordem dos licitantes sendo declarado(s) vencedor(es) aquele que ocupar o primeiro lugar,
sendo-lhe adjudicado pelo(a) Pregoeiro(a) o objeto do certame.

íí.í3.

O(A) Pregoeiro(a) manterá em seu poder os envelopes dos demais licitantes
contendo os "Documentos de Habilitação". Após 5 (cinco) dias úteis da contratação, as
empresas poderão retirá-los no prazo de até 30 (trinta) dias, sob pena de inutilização dos
mesmos.

íí.14. Da Sessão Pública será lavrada ata circunstanciada, sendo esta assinada

pelo(a)

Pregoeiro(a) e por todos os licitantes presentes.

í2. DO PERFIL DA PRESTAçÃO DE SERVIÇOS
12.í. Todos os sistemas apresentados pela licitante deverão atender plenamente às Normas
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP bem como a emissão de
todos os relatórios e balanços de forma a atender suas exigências e formalidades.

ís. M|GRAÇÃO

E CONVERSÃO DOS DADOS

í 3.1. A Secretaria deverá disponibilizar os dados para a empresa vencedora do certame;

í3.2. Os dados que compõem as bases de informações atualmente existentes deverão ser
convertidos para a nova estrutura de dados proposta pelo licitante que for vencedor do
certame.

í4. IMPLANTAçÃO, CONFIGURAçÃO E PARAMETRIZAçÃO
14.í. A implantação dos programas deverá ser no prazo máximo de 30 (trinta) dias, já com
as bases contendo os dados convertidos e os sistemas de processamento adaptados à
legislação do Município.

14.2. Para cada um dos sistemas e subsistemas licitados, quando couber, deverão ser
cumpridas as atividades de instalação, configuração e parametrizaçâo de tabelas e
cadastros; adequação de relatórios e logotipos; estruturaÇão dos níveis de acesso e
habilitações dos usuários; adequação das fórmulas de cálculo para atendimento aos critérios
adotados por esta entidade ajustes nos cálculos, quando mais de uma fórmula de cálculo é
aplÍcável sim

u

lta nea

mente.

í4.3. Acompanhamento aos usuários, na secretaria, em tempo integral na fase

de
implantação dos sistemas e pelo período de 60 (sessenta) dias após a implantação.
í4.4. Na implantação dos sistemas acima discriminados, deverâo ser cumpridas, quando
couber, as seguintes etapas:
í4.4.í. lnstalação e configuração dos sistemas licitados; Customização dos sistemas,
AdequaÇão de relatórios, telas, layouts e logotipos; Parametrização inicial de tabelas e
cadastros; Estruturação de acesso e habilitaÇôes dos usuários; AdequaÇão das fórmulas de
cálculo para atendimento aos critérios adotados pela Secretaria; Ajustes de cálculos, quando
mais de uma fórmula de cálculo é aplicável simultaneamente.
í4.5. Todas as decisões e entendimentos entre as partes durante o andamento dos
trabalhos e que impliquem em modificaÇões ou implementações nos planos, cronogramas
ou atividades pactuadas, deverão ser prévia e formalmente acordados e documentados
entre as partes.
í4.6. A empresa contratada responderá pelas perdas, reproduçóes indevidas e/ou
adulterações que por ventura venham a ocorrer nas informações da CONTRATANTE,
quando estas estiverem sob sua responsabilidade.
14.7. A empresa contratada e os membros da equipe guardarão sigilo absoluto sobre os
dados e informaÇôes do objeto da prestação de serviços ou quaisquer outras informações a
Rua Urbano Santos ne 1657, Bairro luçara, CEP: 65.916- 193, Bairro Juçara
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que venham a ter conhecimento em decorrência da execução das atividades previstas no
contrato, respondendo contratual e legalmente pela inobservância desta alinea, inclusive
após o termino do contrato.
í5. DO TREINAMENTO
í 5.í . A LICITANTE vencedora deverá realizar os treinamentos durante a vigência do
contrato, que deverão ser ministrados nas dependências do Municipal ou em centros de
treinamentos de terceiros a ser disponibilizado sobre a responsabilidade do Município,
segundo cronogramas estabelecidos em comum acordo pelas partes, cujas despesas
adicionais de logística do treinamento serão de responsabilidade da LICITANTE vencedora.
í5.2. A LICITANTE vencedora deverá ministrar treinamento e capacitação aos servidores do
setor responsável, com intuito de conhecer e manusear todas as funçôes do sistema,
considerando as especificidades de cada grupo de servidores, totalizando 100 (cem)
servidores;
15.3. Cacja grupo terá no máximo 30 (trinta) participantes e será ministrada a quantidade
necessária de treinamento que atenda a demanda do Município, não inferior a 03 (três)
encontros por departamento/setor;
O treinamento será ministrado através de palestras e várias demonstrações aos usuários,
além de disponibilizar material online, como manuais, descrevendo todas as funcionalidades
do sistemai
15.4. A contratada deverá treinar os usuários de cada sistema licitado, a partir do período de
implantação, numa carga horária mínima de 12 (doze) horas por Departamento ou setor.
15.5. A contratante resguardar-se-á o direito de acompanhar, adequar e avaliar o
treinamento contratado com instrumentos próprios, sendo que, se o treinamento for julgado
insuficiente, cabetá a contratada, sem ônus para o contratante, ministrar o devido reforÇo.
í5.6. A contratada deverá apresentar um plano de treinamento destinado à capacitação dos
usuários para a plena utilizaÇão das diversas funcronalidades de cada um dos sistemas,
abrangendo os níveis funcionais e gerenciais, o qual deverá conter os seguintes requisitos
mínimos:
í5.6.í. Nome e objetivo de cada módulo de treinamento; Conteúdo programátrco; Conjunto
de material a ser distribuído em cada treinamento, incluindo apostilas,documentação
técnica, etc.; Carga horária de cada módulo do treinamento; Processo de avaliaÇão de
aprendizado; Recursos utilizados no processo de treinamento (equipamentos, softwares,
filmes,slides, apostilas, fotos, etc.)

í6. SUPORTE TÉCNICO
í6.1. A contratada deverá disponibilizar durante o período do contrato suporte técnico
especializado, através da abertura de chamado técnico efetuado por meio de ferramenta de
help desk a ser disponibilizada pela licitante, com geração de número de controle (número
sequencial único) que identificará toda a evolução do chamado até o seu encerramento.
í6.2.4s solicitaÇóes efetuadas deverâo possuir acompanhamento em tempo real, contendo
informações sobre as demandas solicitadas, concluídas e canceladas, tipo de atividade
(desenvolvimento, documentação ou manutençâo), através de ferramenta informatizada a
ser integrada ao aplicativo de help desk da licitante.
í 6.3. Disponibilizaçâo de pessoal técnico para dar suporte online ao sistema e presencial
nas dependências da Secretaria da Fazenda e Gestão Orçamentária, durante a vigência do
contrato;
'16.4.4 empresa vencedora deverá disponibilizar pelo menos 01 (um) funcionário da
empresa para dar suporte presencial nas dependências da Secretaria Municipal de Fazenda
e Gestão Orçamentária durante a execução do contrato.

í7. DA SEGURANÇA DO STSTEMA
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í7.í.O sistema deverá ter procedimentos de segurança que protejam as informações e os
acessos ao sistema, às tarefas executadas deverão ser controladas e preservados quanto
ao uso indevido e da prática de atos contrários aos interesses do Município;
í7.2.O sistema deverá contar com uma estrutura de supervisão que mantenha permanente
vigilância e controle sobre todos os atos praticados pelos usuários do Sistema.
17.3.O sistema deverá permitir auditoria de todas as operações efetuadas por usuários
(alterações, inclusões e exclusões).
17.4.O sistema deverá permitir a integridade do banco de dados em todas as transaÇões em
situaçóes de queda de energia e falhas de software e hardware.
17.5.O sistema, as informações e os dados gerados deveráo ser armazenados pela licitante
em local seguro com alta disponibilidade, tolerância a falhas, balanceamento de carga,
estrutura de rede, segurança, recuperação de dados,
contingência operacional
gerenciamento e monitoração, capaz de atender a demanda do município, contando com
servidores de aplicação, servidores dê banco de dados, servidores controladorês de
domínio, appliance firewall, monitoramento dos Serviços, Grupo Motor/Gerador e Software
Antivirus.
'l7.6.Alem do oferecimento do "data centei', a licitante também ficará responsável pelos
serviços de Administração do Banco de Dados (DBA) para manutençáo de "performance" e
"tunning", configurando e acompanhando todas as rotinas de atualização automática do
Banco de Dados.

e

í8. REQUISITOS MíNIMOS

í8.í. Os programas deverão apresentar, no mínimo as seguintes condições:
18.1.í . Ser executados em ambiente multi usuário, em arquitetura cliente-servidor;
í8.í.2. Possuir interface gráfica, com menus pulldown;
í 8.í .3. Ser desenvolvido em linguagem compilada com ou sem runtime;
í 8.2. Possuir opção que permita o gerenciamento do sistema, no servidor de aplicações
contendo, no mínimo:
í8.2.í. Registro completo de cada acesso de cada usuário identificando suas açôes;
'18.2.2. Controle de direitos ou permissóes dos usuários ao nível de comandos disponível na
interface.
í 8.2.3. Possibilidade de habilitar e desabilitar qualquer permissão de usuário.
í8.2.4. Possuir ferramenta que permita atualizar automaticamente os programas e tabelas
legais, no servidor de aplicações, a partir do site do fornecedor;
í8.2.5. Possuir tela de consultas ou pesquisas através de comandos SQL interativas;
í 8.2.6. Conter nos relatórios a possibilidade de personalização de |ayout e impressão de
logotipos;
í8.2.7. Possibilitar a geração dos relatórios em impressoras laser, matricial e jato de tinta,
arquivo para transporte ou publicação em tela;
í8.2.8. Possuir histórico de todas as operaÇões efetuadas por usuário (inclusões, alterações
e exclusóes) permitindo sua consulta e impressão para auditoria;
'18.2.9. Permitir quantidade ilimitada de usuários simultâneos com total integridade dos
dados.
18.2.10. Os sistemas deverão manter uma integraçáo entrê os módulos, permitindo a troca
de informações e evitando a duplicidade de lançamentos de registros pelos diversos setores
envolvidos.
18.2.11. A empresa contratada deverá fornecer solução para atualização automática dos
sistemas através da rede mundial de computadores, mediante mensagem de alerta exibida
de forma automática a ser disparado evento de atualizaÇão, informando aos usuários da
contratante quanto a existência de versões mais novas, com exibição de numeraÇão da
versão em uso, versão atualizada e a data de disponibilização.

{
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'18.2.12. Concomitantemente, em decorrência das atualizações dos sistemas, o contratado
deverá remeter informativos demonstrando, além das funcionalidades técnicas alteradas ou
acrescentadas nos sislemas, os fundamentos determinantes de manutenção do
conhecrmento técnico mínimo suficlente à execução e utilização eficiente dos sistemas
informatizados.

í9. DA GARANTIA LIMITADA
19.í. A Contratada deverá garantir que quando

o Programa for utilizado no ambiente
operacional especificado, ele funcionará em conformidade com as especificações contidas
neste Termo de Referência.
19.2. A Contratante é responsável pelos resultados obtidos com a utilização do Programa
í9.3. O período de garantia do Programa expira 13 (treze) mêses, após a data da aquisição.
í9.4. Durante o período de garantia, e fornecida assistência sem encargos para a parte nãomodificada do Programa através dos sei-viços do Programa relacionados a defeitos.
19.5. Os serviços do programa estâo disponíveis por um período nunca inferior a um ano,
contado a partir da data de lançamento do Programa.
'19.6. Deste modo, a duração do serviço de garantia depende de quando a Contratante
obtém a licença.
í9.7. Se o Programa não funcionar de acordo com a garantia durante o primeiro ano após a
Contratante ter obtido a licença e a Contratada não conseguir resolver o problema
fornecendo uma correção, restrição ou derivação, a Contratante poderá devolver o
Programa onde o adquiriu e receber a devolução da quantia paga.
20. DO ACESSO AOS DADOS APÓS O ENCERRAMENTO DO CONTRATO
20.í. Além da garantia legal de 12 (doze) meses, a Licitante deverá armazenar e
disponibilizar os dados para o Município após o encerramento do contrato, obrigaçáo esta
que perdurará pelo perÍodo de 01(um) meses após o seu encerramento.
21. CRITÉRIO DE JULGAMENTO

21.í. Esta licitação é do tipo Menor Preço Global, em consonância com o que estabelece

a

legislação pertinente.

2í.2. Seráo desclassiflcadas as propostas que não atendam as exigências e condiçôes
deste edital, notadamente às especificações mínimas contidas na Proposta de Preços.

2í.3. Será considerada mais vantajosa para a Administração e, conseqúentemente,
classificada em primeiro lugar, a proposta que, satisfazendo a todas as exigências e
condições deste edital, apresente o MENOR PREçO GLOBAL.
2í.4. Havendo absoluta igualdade de valores entre duas ou mais propostas classificadas,
após os lances verbais, se for o caso, o(a) Pregoeiro(a) procederá ao desempate, na
mesma sessão e na presenÇa de todas as demais licitantes pÍesentes, através de sorteio,
na forma do disposto no § 20 do artigo 45 da Lei no 8.666/93.

2í.5. No caso de divergência entre o valor numérico e o por extenso informado pelo licitante,
prevalecerá este último, e entre o valor unitário e o global, se for o caso, prevalecerá o valor
unitário.

22. DO OIREITO DE REGURSO

22.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente
a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese das suas razões, quando lhe será
concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a apresentação das razóes do recurso,
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podendo juntar memoriais, ficando os demais licitantes desde logo intimados para
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata aos autos.
22.2. O rccurso poderá ser feito na própria sessão de recebimento, e, se oral, será reduzida
a lermo em ata. Não serão considerados os recursos interpostos, enviados por fax ou
vencidos os respectivos prazos legais.

22.3. O(s) recurso(s), não terá(ão) efeito suspensivo, será(ão) dirigido(s) à autoridade
superior, por intermédio do(a) pregoeiro(a), o qual poderá reconsiderar sua decisão ou
encaminhá-lo(s) à autoridade superior, devidamente informado, para apreciaçáo e decisão,
obedecidos

os prazos

legais.

22.4. O acolhimento de recurso importará a invalidaÇão apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.

e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
autoridade competente adjudica e homologa a presente licitação, em seguida notifica a
licitante melhor classificada para assinatura da ata de registro de preço
22.5. Decididos os recursos

22.6 A falla de manifestação imediata e motivada do(s) licitante(s) na sessáo importará a
decadência do direito de recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo(a) Pregoeiro(a)
ao vencedor.

23. DAS OBRIGAÇOES DA CONTRATADA
23.1. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execuÇão do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condiÇões de habilitaçáo e
qualificaÇão exigidas na licitação, bem como:

23.1.1.4 assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada em um prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis após a notificação da CONTRATADA, sob pena das
sançôes previstas no art. 81 da Lei 8.666/93.
23.1.2.lniciar a prestaÇão de serviÇos em até 05 (cinco) dias a partir da Ordem de Serviços
emitida pela CONTRATANTE
23.í.3.Executar o objeto da licitação de acordo com as especificaçôes técnicas citadas no
Termo de Referência, não se admitindo quaisquer modificações sem a prévia autorização da
SEFAZGO,

23.í.4. Disponibllizat pa? a prestação dos serviÇos somente profissionais devrdamenle
qualificados, objetivando lograr êxito e segurança, avocando para si toda a responsabilidade
de forma a resguardar o município de eventuais prejuízos decorrentes de qualquer demanda
judicial;

23.í.5. Emitír mensalmente relatório das atividades desenvolvidas no mês, descrevendo
todas as ações realizadas, bem como os resultados técnicos e econômicos alcanÇados, de
modo a permitir a CONTRATANTE à aferição dos resultados esperados.

23.í.6. Respeitar os critérios de sigilo aplicáveis aos dados, informações e regras de
negócios envolvidos com o serviço contratado;

23.í.7. Substiturr, sempre que exigido pela Secretaria de Planejamento, Fazenda e Gestáo
Orçamentária, qualquer um dos empregados em serviço, cuja atuaÇáo, permanência ou
comportamento forem julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à execução
dos serviços;

?
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23.1.8. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pelos
técnicos da Secretaria de Planejamento, Fazenda e Gestão OrÇamentária, atendendo de
imediato as reclamaçóes.

23.í,9. Responder por quaisquer prejuízos que seus empregados ou prepostos causarem
ao patrimônio da Secretaria de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária ou a
terceiros, decorrentes de ação ou omissão culposa ou doloso, procedendo imediatamente
aos reparos ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;
23.1,1O. Aceitar nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do
conlrato;

23.í.íí. Assumir a responsabilidade por todas as

providências e obrigações estabelecidas
na legislação específica de acidentes de trabalho, quando em decorrência da espécie, for
vítima ou seus empregados ou terceiros do desempenho dos serviços ou em conexão com
eles, ainda que acontecido em dependências Secretaria de Planejamento, Fazenda e
Gestão Orçamentária;
23.1.12. Cumprir as atividades inerentes com profissionais especializados, assumindo total e
a legislação aplicável ao
que
presente
serviço de
instrumento;
trata o

exclusiva responsabilidade pelo integral atendimento de toda

23.1.13. Levar, imediatamente, ao conhecimento da Secretaria de Planejamento, Fazenda e
Gestão Orçamentária qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer em suas áreas de
trabalho, para adoção das medidas cabíveis;
23.1.14. lndicar meios para comunicaÇão para registro de solicitaçóes de suporte técnico e
informações, ao setorda Secretaria de Planejamento, F azenda e Gestão Orçamentária;
23.1.15. Fornecer quando requerido, o número de registro da solicitaçâo de suporte técnico;
23.1.16. Acatar as instruções e observações que emanem da fiscalização da Secretaria de
Planejamento, F azenda e Gestão Orçamentária, refazendo, sem ônus, qualquer trabalho
não aceito;

23.1.17. Responder por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais,
resultantes da execução do objeto deste instrumento;

23.í.18. Assumir ínteira responsabilidade pelo seu pessoal, os quais não teráo nenhum
vínculo empregatício com a PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ e deverão, ainda,
apresentar capacidade técnica compatível com os serviços a serem executados.
23.1.19. Respeitar o prazo estipulado para a execução do objeto;

23.1.20. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o

objeto contratado em que se verificarem incorreções ou defeitos decorrentes

do

fornecimento,
23.1.2'1. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE

ou a terceiros, em ruzáo de ação ou omissáo, dolosa ou culposa, sua ou dos seus
prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver
sujeita;
23.1.22. O produto e as instalaçóes físicas do CONTRATADO(A), deverá observar todas as
exigências dos Ôrgáos Públicos competentes.

23.1.23. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência
do Contrato, informando a CONTRATANTE a ocorrência de qualquer alteração nas referidas
condições;
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23.1.24. Responsabilizar-se pela execuÇão do objeto pretendido neste Termo dê Referência,
respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou
culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades,
vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE e a terceiros;

23.1,25. A empresa vencedora que possua sede fora do município deverá apresentar
preposto na cidade de lmperatrizJMA, para atender as necessidades imediatas da
administraÇão, para a execução do contrato, suporte técnico entre outas atribuiÇôes.
23.1.26. Atender as demais condições descritas no Termo de Referêncta.

23.1.27. Realizaçáo de trabalhos anteriores que demonstrem a sua experiência e
capacidade técnica para execução dos serviços; a partir da apresentaÇão de atestados,
fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
24. OBRIGAçOES DA CONTRATANTE

24.í. Compete à CONTRATANTE:
24.1.í. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, por meio de servidor especialmente
designado, nos termos do art. 67, da Lei 8.666/93;
24.1.2. Anolar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução
doobjeto contratado;
24.í.3. Efetuar o pagamento a(o) CONTRATADA(o), de acordo com o estabelecido no item
20 deste Termo de Referência ou em contrato;
24.1.4. Vetlficar a regularidade fiscal e trabalhista da CONTRATADA junto aos sistemas, no
ato da contratação e antes de cada pagamento;
24.'1.5. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa prestar os
serviços, dentro das normas do contrato;
24.í.6. Prestar as informaçóes e os esclarecimentos, necessários à prestaÇão dos serviços,
que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;
24.1.7 . Aplicil à CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares cabíveis,
garantindo o contraditórro e a ampla defesa.
24.í.8. Entregar a CONTRATADA as cópias dos contratos assinados.

25. DO PREçO E CONDIÇOES DE PAGAMENTO

25.í. O valor estimado para contratação do objeto e de R$ 479.666,67 (Ouatrocentos

e

setenta e nove mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e sete centavos),
conforme pesquisa efetuada no mercado, a corÍer por conta dos recursos constante no item
4 deste Edital.
25.2. Os preços incluem todas as despesas como taxas ou outros encargos eventualmente
incidentes sobre os serviços, não podendo sofrer reajuste de qualquer natureza, exceto nas
hipóteses, conforme o item 28 deste Edital;
25.3. A CONTRATADA deve emitir â nota fiscal/fatura relativa à prestação de serviços, em
02 (duas) vias, que deverão ser entregues no deparlamento de compras da Secretaria de
Fazenda e Gestão Orçamentária - SEFAZGO, situada na Rua Godofredo Viana, n" 7221738,
Centro - Imperatriz/MA, para fins de liquidaÇão e pagamento;
25.4. O pagamento à CONTRATADA será efetuado pela Secretaria de Planejamento
Fazenda e Gestão Orçamentária, por meio de transferência eletrônica ou ordem bancária,
em até 30 (trinta) dias após a aceitaçâo definitiva dos serviços, com apresentação das notas
fiscais da Execução dos Serviços devidamente certificadas pelo Agente Público;
25.5. O pagamento deverá ser efêtuado em PARCELAS PROPORCIONAIS MEDIANTE A
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PRESTAÇÃO DOS SERVIçOS, à medida que forem entregues os mesmos, não devendo
estar vinculado a liquidação total do empenho,
25.6. Para fazer jus ao pagamento, a CONTRATADA homologatória deverá apresentar junto
às notas fiscais, comprovação de sua adimplência com as Fazendas Nacional, Estadual e
Municipal, regularidede relative à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviços - FGTS, com a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT), bem como a quitaçâo de impostos e taxas que porventura incidam sobre o objeto
contratados, inclusive quanto o lmposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISSQN;
25.7. Parc íins de pagamento, a CONTRATANTE responsabilizar-se-á apenas pelos
serviÇos devidamente autorizados e certificados pelos gestores do contrato, mediante
contabilização e apresentaÇão, ao final de todos os serviços ou período não inferior a um
mês, pela CONTRATADA, dos formulários de controle dos serviços;
25.8. A atestação da fatura correspondente à prestação dos serviços cabêrá ao frscal do
§E' vr!]u' u(,§rv"d\rr, Para çoüE llll r,
25.9. Caso sejam verificadas divergências na Nota Fiscal/Fatura, a CONTRATANTE
devolverá o documento fiscal à CONTRATADA, interrompendo-se o prazo de pagamento até
que estaprovidencie as medidas saneadoras ou comprove a correção dos dados
contestados pela CONTRATANTE;
25.'10, No caso de faturas emitidas com erro, a contagem de novo prazo inicrar-se-á a partir
da data de recebimento do documento corrigido;
25.11. A CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento após
a atestação de que os serviçosforam executados em conformidade com as especificaÇóes
do contrato;
25.12. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valorescorrespondentes a
multas ou indenizaÇões devrdas pela CONTRATADA.
26. DA FTSCALIZAÇÃO DO CONTRATO

- SEFAZGO designa a servidora
Eliana Rosendo Colavite, Matrícula 23.6'l'l-0, Chefe de Setor de Gompras, para
acompanhar o processo de fiscalização do contrato, e o servidor RaÍael Silva Lucena,
26.1. A Secretaria da Fazenda e Gestão Orçamentária

Matrícula 46.58í -O,Contador, para acompanhar a execução dos serviços, até o término da
contratação, ou outros representantes, especialmente designados, que anotarão em registro
próprio todas as ocorrências, determinando o que for necessário à regularizaçào das faltas
ou defeitos observados na forma do Artigo 67, § ío e 2o, da Lei 8.666/93.
26.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou comissão
de recebimento deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil para a adoção
das medidas convenientes a Administração.
26.3. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação
ou omrssão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

27. DAS MULTAS, SANÇÔES ADMTNTSTRATTVAS E RESCISÃO CONTRATUAL
27.'1. A multa pela inexecução total ou parcial do Contrato previstas nos art. 86 e 87 da Lei

8.666/93, fixa-se em 5% (cinco por cento) do valor do contrato.
27.2. Constituem motivo para rescisão do Contrato, salvo os Art. 78,79 e 80 da Lei 8.666/93:
27 .2.1. O não-cumprimento de cláusulas contratuais, etapas, especificaÇões e prazos;
27.2.2.O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e lentidão do seu
cumprimento, levando a AdministraÇão a comprovar a impossibilidade da conclusão dos
serviços ou fornecimento nos prazos estipulados;
27.2.3.Aparalisação da execução dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação á
Administração,
Rua Urbano Santos ne 1657, Bairro Juçara, CEP: 65.916- 193, Bairro Juçara
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27.2.4.O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;

27.2.5.O cometimento reiterado de íaltas na sua execuçâo, anotadas na forma do
parágrafoprimeiro do artigo 67 da Lei 8.666 de 2í de junho de 1993;
27.2.6.A deqelação da falência ou instauração da insolvência civil;
27.2.7. A dissoluÇão da sociedade ou o falecimento do contratado;
27.2.8.A alteração social ou a modiÍicação da finalidade ou da estrutura da empresa que
prejudique a execução do contrato;
27.2.9.Ra2ôes de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas

edeterminadas pela máxima autoridade Administrativa

a

que está subordinado o

CONTRATANTEe exaradas no processo Administrativo a que se refere o contrato;
27.2.1O. A supressão, por parte da Administração, dos serviÇos, acarretando modificaçôes
do valor inicial do contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro do artigo 65 da lei
8.666 de 21 de junho de 1993;
27.2.11. A suspensão de sua execução por ordem escrita da Administração, poÍ ptazo
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação
da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensôes que totalizem o mesmo
prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizaçôes pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizaÇões e mobilizações e outras previstas, assegurado
ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das
obrigaçôes assumidas até que seja normalizada a situaçáo;
27.2.12.O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração
decorrentes dos serviços ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de
calamidade pública grave perturbação da ordem interna ou guerra assegurado ao
contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigaÇões até que
seja normalizada a situação
27.2.13.4 não-liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução
de serviços, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais
especificadas nos projetos;
27 .2.14.A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execução do contrato.
27.2.15.0 descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sançôes
penais cabíveis;
27.2.16.A subcontrataÇão total ou parcial do seu objeto, a associaçâo do contratado com
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial da posição contratual, bem como a fusão
execução do contrato.
27.3. A CONTRATADA, pela inexecução, parcial ou total, ou atraso injustificado ficará sujeita
à aplicação das sanções admrnistrativas previstas nos arts. 86 a 88 da Lei 8.666/93.
27.3.1. Ficará impedida de lícitar e contratar com a Administração Pública do Município de
lmperatriz pelo prazo de 02 (dois) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição, a pe§soa, física ou jurÍdica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 87 da
Lei 8.666/93;
27.3.2. Declaraçâo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua puniçào ou até que seja promovida
a sua reabilitação peÍante a própria autoridade que aplicou a sanção, que será concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de
decorrido o prazo da sançáo aplicada com base no inclso anterior.
28. DO REAJUSTE DE PREÇO
28.'1. Para restabelecer a relação que as partes pactuarâm inicialmente entre os encargos
da CONTRATADA e a retribuição da AdminisÍaçáo para a justa remuneração, será efetuada
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a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma da alinea "d"
do Art. 65 da Lei 8.666/93 e suas alterações.

29i DO PRAZO Oe VrCÊtCtA DO CONTRATO
29.1. O futuro contrato que advir deste Edital, vigorará por 12 (doze) meses, a contar da sua
assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, etravés de termos
aditivos, conforme disposições do art. 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, com
redaçáo dada pela Lei 9.648/98
30. DAs

orseosrçôss cERArs

30.í. Após a declaração do vencedor da licitação, não havendo manifestação dos licitantes
quanto à intenÇão de interposição de recurso, o(a) pregoeiro(a) adjudicará o objeto lícitado,
que posteriormente será submetido à homologaçâo da autorrdade superior.
30.2. No caso de interposição de recurso(s), após proferida a dêcisão quanto ao mesmo, a
autoridade incumbida da decisáo adjudicará o objeto licitado.
30.3. A Contratada obriga-se a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos
ou supressões do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art. 65, § 1o, da Lei n'
8.666/93

30.4. A Prefeitura Municipal de lmperatriz (MA), através de seu ordenador de despesas,
poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente
devidamente comprovado, pertinente e suÍiciente para justificar tal conduta, devendo anulála por ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer escrito e
devidamente fundamentado.
30.5. Até 2 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer
pessoa física ou jurÍdica poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do Pregão Presencial.
30.6. Os recurso e contrarrazóes de recurso, bem como impugnação ao Edital, deverão ser
dirigidos ao(a) Pregoeiro(a) e protocolados junto à Comissão Permanente de Licitação CPL, o qual deverá receber, examinar e submetê-los a autoridade competente que decidirá
sobre a pertinência.

30.7. Decairá do direito de impugnar os teÍmos deste edital o interessado que, tendo
aceitado sem objeção, venha, após julgamento desfavorável, apresentar falhas ou
irregularidades que o viciem.
30.8. A participação nesta licitação implica na aceitaçáo plena e irrevogável das respectivas
exigências e condições.

30.9. O (a) pregoeiro(a) ou a Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, poderá
promover diligências objetivando esclarecer ou complementar a instrução do processo,
vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da
sessão pública.

30.10. Não serão consideredos motivos para desclassificação simples omissóes ou erros
formais da proposta ou da documentação, desde que sejam irrelevantes e não prejudiquem
o processamento da licitação e o entendimento da proposta, e que não firam os direitos dos
Rua Urbano Santos ne 1657, Bairro Juçara, CEP:65.916- 193, Bairro Juçara
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demais Iicitantes.

30.í1. As normas disciplinadoras desta licitação serão sempre tnterpretadas em favor da
ampliaçáo da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da
Administraçâo, a finalidade e a segurança da contratação/fornecimento.

30.í2. Em caso de discrepância entre os anexos e o Edital, prevalecerá à redação deste
instrumento convocatório.

30.í3. Caso a licitante vencedora ainda não esteja cadastrada junto a Administração Pública
Municipal, deverá fazê-lo tão logo lhê seja adjudicado o presente certame.

30.í4. Os autos do respectivo processo administrativo que originou este edital estão com
vista franqueada aos interessados na Iicitaçáo.

30.í5. As decisões do(a) Pregoeiro(a), bem como os demais atos de interesse dos licitantes,
serão publicados na lmprensa Oficial, caso não possam ser feitas diretamente aos seus
representantes.

30.í6. Na hipótese de o processo Iicitatório vir a ser interrompido, o prazo de validade das
propostas fica automaticamente prorrogado por igual número de dias em que o feito estiver
suspenso.

30.í7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, excluir-se-á o dia do início

e

incluir-se-á o dia do vencimento.

30.18. O Edital e seus anexos estarão disponíveis no site www.imperatriz.ma.govbr, ou
obtidos mediante pagamento no valor de R$ 20,00 (vinte reais), a ser recolhido através de
Documento de Arrecadação Municipal - DAM, emitido pela Secretaria de Planejamento,
Fazenda e Gestão Orçamentária, podendo, ainda, ser consultado gratuitamente na sede da
CPL, na Rua Urbano Santos, 1657, Bairro Juçara, lmperatriz/MA, estando drsponível para
atendimento em dias úteis, das 08h às 14h.

30.í9. O Senhor Secretário Municipal da F azenda e Gestão Orçamentária
SEFAZGO/lmperatriz - MA, poderá revogar a licitação por razôes de interesse público
decorrente de fato superveniente devidamente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, do
que dará ciência aos licitantes mediante publicação na lmprensa Oficial (arts. 49 e 59 da Lei
8.666/93)
30.20. Quaisquer esclarecimentos que se façam necessário, poderão ser prestados pela
Comissão Permanente de Licitação - CPL, no endereço. Rua Urbano Santos, no 1621
Bairro Juçara, lmperatriz - MA.

-

lmperatriz (MA), 23 de novembro de 2018.

t-

Daiane Pereira Gomes
Pregoeira
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pRecÃo PRESENctAL N. íííl20í8-cpL
ANEXO

I

(Proposta de Preços e Termo de Referência)
de

de 20í 8.

Prezados Senhores,

Rua

(empresa),
, io _,

neste ato representada

com sede na cidade

por

,na

de

inscrita no CNPJ/MF sob o número
, portador do CPF

no

e

RGno-,abaixoaSSinado,propôeaSecretáriadePlanejamentoFazendae
Gestão Orçamentária, os preços infra discriminados, para Contratação de empresa

especializada no licenciamento do uso de Programas ou Sistemas para a Administração
Pública Municipal, abrangendo o treinamento dos técnicos municipais para a execuçáo dos
seguintes serviços: Sistema lntegrado de Contabilidade Pública, Portal da Transparência,
Sistema lntegrado de Compras, Sistema lntegrado de Patrimônio, Srstema lntegrado de
Pessoal com suporte técnico, conforme especificaÇões constantes no Termo de Referência e
planilhas em visando atender as necessidades da Secretaria da Fazenda e Gestão
Orçamentária - SEFAZGO, no município de lmperatriz/MA, por um período de 12 (doze)
meses, objeto do PREGÃo PRESENCIAL no í1íl20í8-CPL:
a) Pruzo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, contados
a partir da data de sua abertura.
b) A implantação dos programas deverá ser no prazo máximo de 30 (kinta) dias, já com as
bases contendo os dados convertidos e os sistemas de processamento adaptados à
legislaçâo do Município.

c) Preço Total por extenso R$. . ..

.

(

Nome, Assinatura do Responsável da Empresa

Rua Urbano Santos ne 1657, Bairro Juçara, CEP: 65.916- 193, Bairro Juçara
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ANEXO

(] P

I

TERMO DE REFERÊOA

1. DO OBJETO:

/

I

1.1, Constitui objeto do presente Termo de Referência a contratação de empresa
especializada no licenciamento do uso de Programas ou Sistemas para a Administração
Pública Municipal, abrangendo o treinamento dos técnicos municipais para a execução dos
seguintes serviços: Sistema lntegrado de Contabilidade Pública, Portal da Transparência,
Sistema lntegrado de Compras, Sistema lntegrado de Patrimônio, Sistema lntegrado de
Pessoal com suporte técnico, visando atender as necessidades da Secretaria da Fazenda e
Gestão Orçamentária - SEFAZGO, no município de lmperatriz/MA, por um período de 12
(doze) meses.
1.2. O valor estimado para contratação do objeto deste Termo de Referência é de RS
479,666,67 (Quatrocentos e setenta e nove mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta
e sete centavos), conforme pesquisa de mercado.
2. DAJU§TIFICATIVA:
2.1. A locação de softwares na área pública tornou-se condição para uma melhor gestão dâ
coisa pública, sendo sabido que hoje todas as informações devem ser processadas pelos
órgãos públicos de maneira digitalizada e informatizada, havendo a obrigatoriedade da
d ispon ibilização destes dados por meio eletrônico através do portal da transparência e do
envio dos mesmos para o Tribunal de Contas do Estado, e demais órgão.
2.2. Os sistemas a serem contratados são essenciais ao funcionamento desta secretaria.
3. DO SUPORTE tEGAt

3.1. Está licitação reger-se-á pela Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002,
Decreto Municipal O22/20O7 e por este Termo e seus anexos, aplicando-se,
subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei 8.666/93 e respectivas
alterações, além das demais disposições legais aplicáveis, que ficam fazendo parte
integrante da mesma, independente de transcrição.
t,j

,

4, DÂ MODALIDADE E TIPO DE TICITAçÃO
4.1. Modalidade de Licitação
4.1.1 o certame licitatório será realizado na modalidade de PREGÃo PRESENCIAL, em
conformidade com a Lei Federal 10.520, de 17 de julho de 2002, regulamentada no
Município pelo Decreto Municipal 2212007, e Lei 8.666, de 21 de junho 1993 e suas
alterações.
4.2. Tipo de Licitação ,z
4.2,1 Será adotado na licitação o critério de julSamento com base no TIPO MENOR PREçO
GLOBAI, na forma prevista no art.45, § 1", lda Lei 8.666/93.

,/
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5. DA pARTtctpAçÃo oe utcno E pEquENAs EMpRESAS
5.1. Por força da Lei Complementar 123/06 e do art. 34 da Lei 71.488107, as microempresas

- MEs, as empresas de pequeno porte - EPPs e as Cooperativas a estas equiparadas - COOPS
que tenham interesse em participar desta tomada deverão observar os procedimentos a
seguir dispostos:
5.1.1. As licitantes que se enquadrem na condição de ME, EPP ou COOP, ê que

eventualmente possuam alguma restrição no tocante à documentação relativa à
regularidade fiscal, deverão consignar tal informação expressamente em declaração
especifica;
5,1.2. No momento da oportuna fase de habilitação, caso a licitante detentora da melhor
proposta seja uma ME, EPP ou COOP, deverá ser apresentada, no respectivo envelope, toda
a documentação exigida neste edital, ainda que os documentos pertinentes à regularidade
fiscal apresentem alguma Íestrição, bem como alguma espécie de documento que venha

comproVarsuacondiçãodemicroempresaoUempresadepequenoporte;
5.1.3. Como critério de desempate, será assegurada preferência de contratação para MEs,
EPPs ou COOPs, entendendo-se por empate aquelas situações em que as propostas
apresentadas por MEs, EPPs ou COOPs sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores a
melhor proposta classificada.
5,2. Para efeito do disposto no item acima, caracterizando o empate, proceder-se-á do
seguinte modo:
5,2.1, A ME, EPP ou COOP mais bem classificada terá a oportunidade de apresentar nova
proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena
de preclusão;

5.2.2. A nova proposta de preço mencionada na alínea anterior deverá ser inferior àquela
considerada vencedora do certame, situação em que o objeto licitado será adjudicado em
favor da detentora desta nova proposta (ME, EPP ou COOP), desde que seu preço seja
aceitável e a licitante atenda às exigências habilitatórias;
5,2,3, Não ocorrendo à contratação da ME, EPP ou COOP, na forma da alínea anterior, serão
convocada as MEs, EPPS ou COOPS remanescentes, na ordem classificatória, para o exercício
do mesmo direito;
5.2.4, No caso de equivalência de valores apresentados pelas MEs, EPPs e COOPs que se

encontrem enquadradas no item 5.1.3, será realizado sorteio entre elas para que se
;- I',c identifique aquela que primeiro poderá apresentar a melhor ofertâj
5.2,5. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos no item 5.1.3, o objeto licitado
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame;
5.2.6. O procedimento acima somente será aplicado quando a melhor oferta inlcial não tiver
sido apresentada por ME, EPP ou COOP.
6. DA HABIL|TAÉO

6.1. Para se habilitar ao processo licitatório, os interessados deverão apresentar
documentos relacionados nos incisos e parágrafos dos Arts. 28, ?9,30 e 31 da Lei 8.666193.
6.2, Para fins de habilitação, a título de qualificação técnica, a empresa licitante deverá
apresentar:
Rua Godofredo Viana, 7 22 /7 38, ceftro.
CEP; 65.901-480 tmperatriz' MA
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5.2.1, Atestado ou declaração de capacidade técnica, expedido por órgão ou entidad
administração pública ou por empresas privadas que comprovem que a empresa executou, a
contento, objeto compatÍvel com o objeto da licitação.

01

ÁRens

PORTAL

'.Ctr

DETATHAMENTO

DA

.

TRANSPARÊNCIA

.
.

.

Permitir a importação dos dados da contabilidade diretamente
para site da Prefeitura para atender às disposições da Lei
Complemêntar 131e suas alterações (portal de transparência);
Permitir a inserção de arquivos, dados e outros que possam ficaiu
disponível m ambiente web na página da prefeitura para consulta,
em atendimento a Lei 72.52712077;
O sistema deve permitir o acesso às informações sobre os valores
arrecadados por uma entidade contábil (receitas) e sobre os
gastos públicos em que foram utilizados esses recursos (despêsas)
durante determinado exercÍcio;

ür

Possibilitar a consulta e o acompanhamento de outros dados
relativos às operações contábeis realizadas por uma Entidade
durante certo exercício, como forma de garantir a transparência
das contas públicas municipais;

. Permitir solicitação em ambiente web de consultas de
documentos para administração pública, em conformidade com

a

Lei 72.52712OL7.

02

.lniciar e conduzir o usuário em todo o

SISÍEMA
INTEGRADO

processamento de
compras, com a simples formalização de um pedido de compra,
passando por todo o processo de licitação, todas as fases da

DE

COMPRAS

despesa, registros de entradas e saÍdâs de almoxarifado e controle
de frota.

.

controlar toda solicitação
de despesas, desde o inÍcio, até a finalização das compras, com
seus respectivos acompanhamentos.

registro
de compras e a emissão de relatório
o

.

Possibilitar

.

consolidado
por material ou serviço solicitado
Ser lnteSrado com o SOFTWARE de Execução Orçamentária para a
geração automática das notâs de empenho.
controlar ponto de reposição, estoques mínlmos, médios e
requisições

.

das

máximos;

. lnÍormar sobre a inâdimplência fiscal do fornecedor;
. PermitiÍ o parcelamento e/ou cancelamento de
.
.

.

compras
Permitir

a

ordens de

geração

de informações de prestação
de contas para os Tribunaisde Contas dos MunicÍpios;
Controlar as ordens de compras pendentes;
Requisição de comp res com status de urgência;
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7. DAS CARACÍERÍSTICAS E DETATHAMENTO DO OBJETO
7,1. Os sistemas que serão contratados são: ,,/
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03

SISTEMA

INTEGRADO

DE

.
.
.
.

Autorização de requisições por responsáveis;
Mudançâ de dotação de um ano paÍa outro;
Relacionamento de Requisitantes de um ano para outro;
Geração automática dos elementos de despesas para os itens;

.

Relações

de

N.

Jêq
PL

Localizações, Classificações, Fornecedores, ltens,

Itens lncluÍdos, ltens e Baixados,

.ltens

Transferidos, ltens Reavaliados, Histórico

dos ltens,
Tombamento;
. Controlar entradas, saÍdas e movimentação dos bens;
o Cadastro de bens móveis e imóveis atualizado;
. Permitir reavâliação, transferência e baixa de itens; incorporação
e desincorporado do bem;
. Manter cadastros
itens, classiÍicações, fornecedores,

PATRIMÔNIO

de

localizaçôes;

.
.

Permitir consultas de localizações, classificações, fornecedores,
itens por Código,
Nome, Localização, Classificação e Movimentações

. Permitir a geração dos seguintes relatórios:
. Emitlr Termos de Responsabilidade;
. EmitiÍ lnventário e Resumo Global.
. Emitir relatórlo de bens por contas, geral e

resumido, por

períodos.

04

SISTEMA
INTEGRADO
PESSOAL

DE

r 0 Sistema de Pessoal deverá ser multlempresa, multitarefa e
multiusuárlo, com permissão por perfil de acesso as telas,

.
.

empresas, divisões e lançamento de eventos.
Deverá possuir senha de acesso cÍiptografada.
Todos os relatórios do sistema poderão ser alterados pelo usuário,
elém de serem armezenedos mais de um layout de relatório para
cada criado.

. As telas de

.

.

manutenção, cálculo

e

relatórios deverão ser

padronizadas para Íácil assimllação, além das telas de cadastros
possuÍrem filtragem e ordenação flexÍvel e opção de impressão
com layout personali2ado:
A tabela de cargos com CBO, controle de progressão salarial,
histórico de alterações legais, etc.;
O crédlto bancário pode ser configurado para diversos bancos,
agências, contas, convênios e layouts;

.A

tabela de eventos deverá oferecer múltiplas opções de

fórmulas, permitir a conÍiguração de inúmeras bases de cálculo,
tais como, a soma de outtos eventos, base de valor fixo, uma

.

referência salarlal diferente do salário base, vantagens fixas, entre
outros;
Possibilitar a inserção de novas opções de cálculos posteriores ao

valor encontrado

.

'

e

intervalo de percentual semelhante ao

mecanismo de alíquota para previdêncie;
Possuir parâmetros específicos para programação de pagamento
de adicionâis de tempo de serviços, também com opção de

intervalo de percentual, com base na quantidade de anos
demonstração

ível do

e

resso do adicional no holerite;

Rua Godofredo Vian a,7 22 /7 38, Centro.
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.

Deverá ofeÍecer possibilidade de manipulação completa dos
dados do trabalhadoÍ, tais como características físicas e pessoais
informações de admissão, situação, eventos fixos, movimento

N.

fériâs, licenças e afastamentos, cadastro de dependentes, pensão
alimentícia, hiíórico de transferência, individual e coletiva de

.

I

cargo, salário, divisão, subdivisão, unidade/custeio e local de
trâbalho;
Possuir assistente para inclusão de eventos fixos e eventuais
coletivos, filtrado por diversos critérios, possuir manutenção de
eventos variáveis otimizadas para lançamento de empréstimos
gerando apenas um registro;

o Possuir declarações ao INSS cAT e PPP;

.
.

Registrar e manipular informações de controle dos dispositivos de
avaliação exigidos pela Emenda Constitucional ns 19, de

04/07198;
Possuir manutenção do cadastro e do movimento mensal de
contribuintes autônomos e tomador de obra para informações à
SEFIP;

o

O

cálculo da folha mensal deverá conter as opções de

individualizada ou geral, adiantamento ou antecipação salariêl
recibo de férias com opção de impressão apenas das gozadas e
abono pecuniário;
o Cálculo de licença-prêmio;

. Folha complementar com diversas opções de apuração

e

demonstração no mês desejado;

. Adiantamento e fechamento do 13e sâlário, com opção

de

pagâmento da primeira parcelâ ao longo do exercício por diversos
critérios, tais como mês do aniversário, solicitação do servidor,
etc.;

bancário com opção para gerar gruPos intercalados de cargo,

o Tribunâl de Contas;
o Controle do PIS/PASEP, desde a informação solicitada pelo banco
até os vâlores a serem pagos na folha;

. Emissão de etiquetas personalizadas;
. Gerador de relatórios;
. lnforme de rendimentos;
o Ficha financeira do trabalhador por peíÍodo, ficha financeira da
unidade/custeio, planilha de custot etc;
Rua Godofredo viana,

7 22 17
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o Manutenção de concursos, processos seletivos e currículo;

. Cálculo e controle de margem consignável;
. Possibilitar criação de campos personalizados no

.
.

cadastro do
trabalhador;
Permitir a crieção de layout de impoftação de valores eventuais;
Permitir a criação de layout de exportação de qualquer dado do

(

sistema;

.

05

.Auxiliar nos lançamentos e registros da execução, permitindo

SISTEMA

INTGRADO

Controlar e executar atos de pessoal com possibilidade de gerar o
documento ou armazenar em PDF;

controle seturo de todos os compromissos, sem deixar de atender
todas as exigências letais;

DE

CONTABILIDADE

.

Permitir e auxiliar a elaboração e controle do orçamento, da
execução contábil e as demonstrações contábeis, em estrita
obediência às exigências da Lei ne 4.320, de 77/03/64, e suas
alterações posteriores, e da Lei Complementar ne 101, de

04/0s100;
Produzir demonstrativos tanto no modelo do Tribunal de Contas
do Estado, como nos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional,
do Ministério da Fazenda;
o Executar o pÍocesso completo de despesa, (Empenho, Liquidação

.

e Pagamento e missão dos mesmos);

.Atender às disposições da Lei Complementar 131 e suas
alterações (portal de transparência) auxiliando na criação de

.

.

relatórios para o cumprimento da mesma;
Os balanços da 4.320/64 sejam extraÍdos automaticamente do
plano de Contas, em conformidade com a legislação atual;
Registrar o fluxo de lançamento em seis sistemas (ativo, passivo,
despesas, receitas, resultado aumentativo
resultado

e

diminutivo);
o Processar automaticamente

o

encerrâmento

de contas

do

exercício;

.
.

.

Processar automaticamente a abertura do exercício com os saldos
do exercÍcio anteriorj
Processar e imprimir todos os demonstrativos e anexos do
balanço anual previsto na Lei ne 4.320/64, na Lei Complementar
ne 101/00 e pelo TCE;
Produzir, sem interferência do usuário, todos os demonstrativos

do

balanço anual, tanto consolidados, não consolidados, de

fundos, autarquias ou de um simples vínculo à fonte de recurso;
o AnalisaÍ, imprimir e apontar eventuais divergências nos anexos
dos balanços;

.

.
.

ProcessaÍ todos

os

demonstrativos para atendimento dos

dispositivos ê normas legais referentes ao ensíno;
Processar análises e demonstrâtivos pera acompanhamênto
diário, decendial, mensal e trimestral, norteando a correta
aplicâção dos recursos vinculados ao ensino;

Processar

e

produzir, além dos demonstrativos oficiais de

aplicação, demonstrativos gerenciais que facilitem o controle da
aplicação;

.

Processar todos os demonstrativos

da Lei de Resronsabilidade

Rua Godofredo Viân a,7 22 /7 38, Centro
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Fiscal, nos moldes das Portarias do MFISTN e do Tribunal de
Contas estadual, com periodicidade pré-estipulada pelo usuário,
para adoção de medidas e cumprimento das exigências legais;

.

Permitir a elaboração e controle do orçamento ao balanço do
municÍpio, obedecendo a todas as exigências de Lei ne 4.320, de
17l03/fl, e suas alterações posteriores;
.lntegrado ao PPA e à LDO, o orçamento deverá ser programado
para procêssar todos os demonstrativos exigidos pelas normas

(rEa

\QTl

legais;

.

Atualizar, automaticamente, no sistema, todos os anos, todas as
tabelas de classificações orçamentárias, de acordo com as
Portarias MF/STN;
o Fazer análises de aplicações vinculadas e produzir demonstrativos

individualizados

por fundos especiais e

entidades

da

administração indireta;
. Permitir a execução de levantamento de dados e estudos para a
elaboração do PPA e da LDO;
. Permitir um nível elevado de detalhamento dos programas de
governo, aplicando níveis de prioridade e auxiliar nâ equalização
do equilíbrio entre receitas e despesas, ano a ano;
o Auxiliar a projeção de receitas e despesas no período do PPA, com
base no período anterior;

. Permitir a

elâboração

da LDO em estrita

observância das

previsões do PPA, permitindo alterações, inclusôes e exclusões de
proSramas;

.

Elaborar automaticamente o Diário e o Razão;

o

Consolidação:

faz

a

incorporação

ou

consolidação mensal

automática da execução contábil;

. Entre âs unidâdes

orçamentárias executoras, permitir o
funcionamento integrado e consolidado em uma única base de
dados e servidor;

.

Permitir integração com o setor de Pessoal para transição dos
dados da folha de pagamento;

.
.

Permitir integração com o setor patrimonial para consolidação das
informações contábeis;
Permitir integração com o setor de compras do municio.

8. DO PERFTT DA PRESTAçÃO OE SERV|çOS
8.1. Íodos os sistemas apresentados pela licitante deverão atender plenamente às Normas
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP bem como a emlssão de
todos os relatórios e balanços de forma a atender suas exigências e formalidades.

DADOS

i
9. M|GRAçÃO E CONVERSÃO DOS
9.1. A Secretaria deverá disponibilizar os dados para a empresa vencedora do certame;
9.2. Os dados que compõem as bases de informações atualmente existentes deverão ser
convertidos para a nova estrutura de dados proposta pelo licitante que for vencedor do

certame.

7 22 1738, Cel)tro.
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10. IMPTANTAçÃO, CONFIGURAçÃO E PARAMETRIZAçÃO

10,1. A implantação dos programas deverá ser no prazo máximo de 30 (trinta) dias, já com
as bases contendo os dados convertidos e os sistemas de processamento adaptados à
legislação do Município.
10,2. Para cada um dos sistemas e subsistemas licitados, quando couber, deverão ser

cumpridas as atividades de instalação, configuração e parametrização de tabelas e
cadastros; adequação de relatórios e logotipos; estruturação dos níveis de acesso e
habilitações dos usuários; adequação das fórmulas de cálculo para atendimento aos critérios
adotados por esta entidade ajustes nos cálculos, quando mais de uma fórmula de cálculo é
aplicável sim u ltanea mente.
10.3. Acompanhamento aos usuários, na secretaria, em tempo integral na fase de
implantação dos sistemas e pelo período de 60 (sessenta) dias após a implantação.
10.4. Na implantação dos sistemas acima discriminados, deverão ser cumpridas, quando
couber, as seguintes etapas:

10.4.1, lnstalação e configuração dos sistemas licitados; Customização dos sistemas;
Adequação de relatórios, telas, layouts e logotipos; Parametrização inicial de tabêtas e
cadastros; Estruturação de acesso e habilitações dos usuários; Adequação das fórmulas de
cálculo para atendimento aos critérios adotados pela Secretaria; Ajustes de cálculos, quando
mais de uma fórmula de cálculo é aplicável simultaneamente.
10.5. Todas as decisões e entendimentos entre as partes durante o andamento dos
trabalhos e que impliquem em modificações ou ímplementações nos planos, cronogramas
ou atividades pactuadas, deverão ser prévia e formalmente acordados e documentados
entre as partes.
10,6. A empresa contratada responderá pelas perdas, reproduções indevidas e/ou
adulterações que por ventura venham a ocorrer nas informações da CONTRATANTE, quando
estas estiverem sob sua responsabilidade.
10.7. A empresa contratada e os membros da equipe guardarão sigilo absoluto sobre os
dados e informações do objeto da prestação de serviços ou quaisquer outras informações a
que venham a ter conhecimento em decorrência da execução das atividades previstas no
contrato, respondendo contratual e legalmente pela inobservância desta alínea, inclusive
após o término do contrato.
11. DO TREINAMENTO
11.1. A LICITANTE vencedora

deverá realizar os treinamentos durante a vigência do
contrato, que deverão ser ministrados nas dependências do Municipal ou em centros de
treinamentos de terceiros a ser disponibilizado sobre a responsabilidade do Município,
segundo cronogramas estabelecidos em comum acordo pelas partes, cujas despesas
adicionais de logística do treinamento serão de responsabilidade da LICITANTE vencedtrra:
11.2. A LICITANTE vencedora deverá ministrar treinamento e capacitação aos servidores do
setor responsável, com intuito de conhecer e manusear todas as funções do sistema,
considerando as especificidades de cada Srupo de servidores, totalizando 100 (cem)
servidores;
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11,3. Cada grupo terá no máximo 30 (trinta) participantes e será ministrada a quantidade
necessária de treinamento que atenda a demanda do Município, não inferior a 03 (três)
encontros por departamento/setor;
O treinamento será ministrado através de palestras e várias demonstrações aos usuários
além de disponibilizar material online, como manuais, descrevendo todas as funcionaljdades
do sistema;
11.4. A contratada deverá treinar os usuários de cada sistema licitado, a partir do período de
implantação, numa carga horária mínima de 12 (doze) horas por Departamento ou setor.
11.5. A contratante resguardar-se-á o direito de acompanhar, adequar e avaliar o
treinamento contratado com instrumentos próprios, sendo que, se o treinamento for
julgado insuficiente, caberá a contratada, sem ônus para o contratante, ministrar o devido
reforço.
11.6. A contratada deverá apresentar um plano de treinamento destinado à capacitação dos
usuários para a plena utilização das diversas funcionalidades de cada um dos sistemas,
abrangendo os níveis funcionais e gerenciais, o qual deverá conter os seguintes requisitos
, ri.j.,ir \
mínimos:
11,6.1, Nome e objetivo de cada módulo de treinamento; Conteúdo programático; Conjunto
de material a ser distribuído em cada treinamento, incluindo apostilas, documentação
técnica, etc.; Carga horária de cada módulo do treinamento; Processo de avaliação de
aprendizado; Recursos utilizados no processo de treinamento (equipamentos, softwares,
filmes, slides, apostilas, fotos, etc.)
12. SUPORTE TÉCNICO

12.1. A contratada deverá disponibilizar durante o período do contrato suporte técnico
especializado, através da abertura de chamado técnico efetuado por melo de ferramenta de
help desk a ser disponibilizada pela licitante, com geração de número de controle (número
sequencial único) que identificará toda a evolução do chamado até o seu encerramento: i
12.2, As solicitaçôes efetuadas deverão possuir acompanhamento em tempo real, contendo
informações sobre as demandas solicitadas, concluídas e canceladas, tipo de atividade
(desenvolvimento, documentação ou manutenção), através de ferramenta informatizada a
ser integrada ao aplicativo de help desk da licitante.
12.3. Disponibilização de pessoal técnico para dar suporte online ao sistema e presencial nas
dependências da Secretaria da Fazenda e Gestão Orçamentária, durante a vigência do
contrato;
12.4. A empresa vencedora deverá disponibilizar pelo menos 01 (um) funcionário da
empresa para dar suporte presencial nas dependências da Secretaria Municipal de Fazenda e
Gestão Orçamentária durante a execução do contrato.
13. DA SEGURANçA DO STSTEMA
13.1. O sistema deverá ter procedimentos de segurança que pÍotejam as informações e os
acessos ao sistema, às tarefas executadas deverão ser controladas e preservados quanto ao
uso indevido e da prática de atos contrários aos interesses do Município;
13.2. O sistema deverá contar com uma estrutura de supervisão que mantenha permanente
vigilância e controle sobre todos os atos praticados pelos usuários do Sistema
Rua Godofredo vlan a,7 22 /7 38, CentÍo.
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13.3. O sistema deverá permitir auditoria de todas as operações efetuadas por usuá

s

(alterações, inclusões e exclusões).
13.4, O sistema deverá permitir a integridade do banco de dados em todas as transações em
situações de queda de energia e falhas de software e hardware.
13.5, 0 sistema, as informações e os dados gerados deverão ser armazenados pela liÇitante

em local seguro com alta disponibilidade, tolerância a falhas, balanceamento de carga,
contingência operacional e estrutura de rede, segurança, recuperação de d.a!os,
gerenciamento e monitoração, capaz de atender a demanda do município, contando com

a35

I

CPI

servidores de aplicação, servidores de banco de dados, servidores controladores de domínio,
appliance firewall, monitoramento dos Serviços, Grupo Motor/Gerador e Software Antivirus.
13.6. Além do oferecimento do "data center", a licitante também ficará responsável pelos
serviços de Administração do Banco de Dados (DBA) para manutenção de "performance" e
tunning", configurando e acompanhando todas as rotinas de atualização automática do
Banco de Dados.
14. REQUISITOS

MíNIMOS

'|,.,i.;r, ,

14.1. Os programas deverão apresentar, no mínimo as seguintes condições:
14.1.1. Ser executados em ambiente multi usuário, em arquitetura cliente-servidor;
14.1.2, Possuir interface gráfica, com menus pulldown;
14.1.3. Ser desenvolvido em linguagem compilada com ou sem runtime;
14.2. Possuir opção que permita o gerenciamento do sistema, no servidor de aplicações

contendo, no mínimo:
14.2.1. Registro completo de cada acesso de cada usuário identificando suas ações;
14.2.2, Controle de direitos ou permissões dos usuários ao nível de comandos disponível na
interface.
14,2.3. Possibilidade de habilitar e desabilitar qualquer permissão de usuário.
14.2.4. Possuir ferramenta que permita atualizar automaticamente os programas e;tabelas
legais, no servidor de aplicações, a partir do site do fornecedor;
14.2.5, Possuir tela de consultas ou pesquisas através de comandos SQL interativas;
14.2,5. Conter nos relatórios a possibilidade de personalização de layout e impressão de
logotipos;
14.2.7. Possibilitar a geração dos relatórios em impressoras laser, matricial e jato de tinta,
arquivo para transporte ou publicação em tela;
14.2.8, Possuir histórico de todas as operações efetuadas por usuário (inclusões, alterações
e exclusões) permitindo sua consulta e impressão para auditoria;
14.2.9. Permitir quantidade ilimitada de usuários simultâneos com total integridade dos
dados.

14.2.tO. Os sistemas deverão manter uma integração entre os módulos, permitindo atÍoca
de informações e evitando a duplicidade de lançamentos de registros pelos diversos setores
envolvidos.
t4,2,LL. A empresa contratada deverá fornecer solução para atualização automática dos
sistemas através da rede mundial de computadores, mediante mensagem de alerta exibida
de forma automática a ser disparado evento de atualização, informando aos usuários da
Rua Godofredo vian a,7 22 /7 38, Cel].tro.
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contratante quanto a existência de versões mais novas, com exibição de numeraç a
versão em uso, versão atualizada e a data de disponibilização.
14.2.12. Concomitantemente, em decorrência das atualizações dos sistemas, o contratad
deverá remeter informativos demonstrando, além das funcionalidades técnicas alteradas o
acrescentadas nos sistemas, os fundamentos determinantes da manutençã.q.,do
conhecimento técnico mínimo suficiente à execução e utilização eficiente dos sistemas
informatizados.
15. DA GARANTIA TIMITADA

15,1, A Contratada deverá garantir que quando o Programa for utilizado no ambiente
operacional especificado, ele funcionará em conformidade com as especificações contidas
neste Termo de Referência.
15.2, A Contratante é responsável pelos resultados obtidos com a utilização do Programa.
15.3. O período de garantia do Programa expira 13 (treze) meses, após a data da aquisição.

15.4. Durante o período de garantia, é fornecida assistência sem encargos para a parte nãomodificada do Programa através dos serviços do Programa relacionados a defeitos.
15.5. Os serviços do programa estão disponíveis por um período nunca inferior a um ano,
contado a partir da data de lançamento do Programa.
15.6. Deste modo, a duração do serviço de garantia depende de quando a Contratante
obtém a licença.
15.7, Se o Programa não funcionar de acordo com a garantia durante o primeiro ano após a
Contratante ter obtido a licença e a Contratada não conseguir resolver o problema

-,,

fornecendo uma correção, restrição ou derivação,

a

,

Contratante poderá devolver o

Programa onde o adquiriu e receber a devolução da quantia paga.
16. OO ACESSO AOS DADOS APós O ENCERRAMENTO DO CONTRATO

16.1. Além da garantia legal de 12 (doze) meses, a Licitante deverá armazenar e
disponibilizar os dados para o Município após o encerramento do contrato, obrigação esta
que perdurará pelo período de 01 (um) meses após o seu encerramento.
17, DAS OBRIGAçÕES DA CONTRATADA
17.1. A CONTRATADA se obriga a manter,

durante toda a execução do contrato, em

compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, bem como:
17.1.1. A assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada em um prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis após a notificação da CONTRATADA, sob pena das sanções
previstas no art. 81 da Lei 8.666/93.
17.1.2, lniciar a prestação de serviços em até 05 (cinco) dias a partir da Ordem de Senliços
emitida pela CONTRATANTE
17.1.3. Executar o objeto da licitação de acordo com as especificações técnicas citadas no
Termo de Referência, não se admitindo quaisquer modificações sem a prévia autorização da
SEFAZGO.

17.1.4. Disponibilizar para a prestação dos serviços somente profissionais devidamente
qualificados, objetivando lograr êxito e segura
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de form a a resguardar o município de eventuais prejuízos decorrentes de qualquer dem

da

ju dicia l;

17.1.5. Emitir mensalmente relatório das atividades desenvolvidas no mês, descreven
todas as ações realizadas, bem como os resultados técnicos e econômicos alcançados, de
modo a permitir a CONTRATANTE à aferição dos resultados esperados.
17,1.6. Respeitar os critérios de sigilo aplicáveis aos dados, informaçôes e regras de negócios
envolvidos com o serviço contratado;
17.1.7. Substituir, sempre que exigido pela Secretaria de Planejamento, Fazenda e Gestão
Orçamentária, qualquer um dos empregados em serviço, cuja atuação, permanência ou
comportamento forem julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à execução
dos serviços;
17.1.8. PrestaÍ as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pelos

técnicos da Secretaria de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária, atendendo de
imediato as reclamações.
17.1,9. Responder por quaisquer prejuízos que seus empregados ou prepostos causarem ao
patrimônio da Secretaria de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária ou a terceiros,
decorrentes de ação ou omissão culposa ou doloso, procedendo imediatamente aos reçlaros
ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;
17.1,LO, Aceitar nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do
contrato;
t7,L,LL, Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidentes de trabalho, quando em decorrência da espécie, for vítima
ou seus empregados ou terceiros do desempenho dos serviços ou em conexão com eles,
ainda que acontecido em dependências Secretaria de Planejamento, Fazenda e Gestão
Orçamentária;
L7,1,L2, Cumprir as atividades inerentes com profissionais especializados, assumindo total e
exclusiva responsabilidade pelo integral atendimento de toda a legislação aplicfueh ao
serviço de que trata o presente instrumento;
17.1.13. Levar, imediatamente, ao conhecimento da Secretaria de Planejamento, Fazenda e
Gestão Orçamentária qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer em suas áreas de
trabalho, para adoção das medidas cabÍveis;
17,L.1.4. lndicar meios para comunicação para registro de solicitações de suporte técnico e
informações, ao setor da Secretaria de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária;
17.1.15, Fornecer quando requerido, o número de registro da solicitação de suporte técnico;
17,1.L6. Acatar as instruções e observações que emanem da fiscalização da Secretaria de
Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária, refazendo, sem ônus, qualquer trabalho não
aceito;
t7.L.L7, Responder por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerdiais,
resultantes da execução do objeto deste instrumento;
t7,1,18. Assumir inteira responsabilidade pelo seu pessoal, os quais não terão nenhum
vínculo empregatício com a PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ e deverão, ainda,
apresentar capacidade técnica compatível com os serviços a serem executados.
17,1,19. Respeitar o prazo estipulado para a execução do objeto;
Rua Godofredo Viana,
CEP:
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L7.t.zí,. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total

o,

Or^",

L,-

".
do "
objeto contratado em que se verificarem incorreções ou defeitos decorrentes
fornecimento;
17.1.21. Responder integralmente por perdas e da
ou a terceiros, em razão de ação ou omissão, dolos
independentemente de outras cominações contrat
17.1.22, O produto e as instalações físicas do CO
exigências dos Órgãos Públicos competentes.
17.L.23. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência
do Contrato, informando a CONTRATANTE a ocorrência de qualquer alteração nas referidas
condições;
17,t.24. Responsabilizar-se pela execução do objeto pretendido neste Termo de Referência,
respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou
culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades, vier
a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE e a terceiros;
L7.1.25. A empresa vencedora que possua sede fora do município deverá apresentar
preposto na cidade de lmperatriz/MA, para atender as necessidades imediatas da
administração, para a execução do contrato, suporte técnico entre outas atribuições.
17.1.25. Atender as demais condições descritas no Termo de Referência.
17,1,27. Realização de trabalhos anteriores que demonstrem a sua experiência e capacidade
técnica para execução dos serviços; a partir da apresentação de atestados, fornecido por
pessoa jurídica de direito público ou privado.

18.

DASOBRTGAçÕES DACONTRATANTE,'

18.1. Compete à CONTRATANTE:
18.1.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do Contrato, por meio de servidor especialmente
designado, nos termos do art. 67, da Lei 8.666/93;
18,1.2, Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a executÉo do
objeto contratado;
18.1.3. Efetuar o pagamento a (o) CONTRATADA (o), de acordo com o estabelecido no item
20 deste Termo de Referência ou em contrato
18.1.4. Verificar a regularidade fiscal e trabalhista da CONTRATADA junto aos sistemas, no
ato da contratação e antes de cada pagamento;
18.1.5, Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa prestar os serviços,

dentro das normas do contrato;
18.1.5. Prestar as informações e os esclarecimentos, necessários à prestação dos serviços,
que venham a ser solicitados pela CONTRATADA;
18.1.7. Aplicar à CONTRATADA as penalidades contratuais e regulamentares cabíveis,

8arantindoocontraditórioeaampladefesa.'l.'.:r-l
18.1,8. Entregar a CONTRATADA as cópias dos contratos assinados.

/

19. DO PRAZO E VrGÊNCn DA CONTRATAÉO:
19,1, o futuro contrato que advir deste Termo de Referência, vigorará por 12 (doze) meses,
ves
a contar da sua assinatura, podendo ser prorrogado por iguais e sucessivos perÍodos,
7 22 /7 38, Cenúo.
65.901-480 Imperatriz - MÁ
www.lmperatriz.ma.gov.br
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de termos aditivos, conforme disposições do art. 57 da Lei 8.666/93 e suas altera
posteriores, com redação dada pela Lei 9.648/98.
20. DO PREçO E CONDIçOES OE PAGAMENTO
20.1. O valor estimado para contratação do objeto deste Termo de Referência é de RS R$' *CP
479,666,67 (Quatrocentos e setenta e nove mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta
e sete centavos), conforme pesquisa efetuada no mercado, a correr por conta dos recursos
constante no item 21.1.
20.2. Os preços incluem todas as despesas como taxas ou outros encargos eventualmente
incidentes sobre os serviços, não podendo sofrer reajuste de qualquer natureza, exceto nas
hipóteses, conforme o item 25 deste Termo de Referência;
20.3. A CONTRATADA deve emitir a nota fiscalfiatura relativa à prestação de serviços, em 02
(duas) vias, que deverão ser entregues no departamento de compras da Secretaria de
Fazenda e Gestão Orçamentária - SEFAZGO, situada na Rua Godofredo Viana, n' 722/738,
Centro - lmperatriz/MA, para fins de liquidação e pagamento;
20,4. O pagamento à CONTRATADA será efetuado pela Secretaria de Planejamento Fazenda
e Gestão Orçamentária, por meio de transferência eletrônica ou ordem bancária, em.dé,30
(trinta) dias após a aceitação definitiva dos serviços, com apresentação das notas fiscais da
Execução dos Serviços devidamente certificadas pelo Agente Público;
20.5. O pagamento deverá ser efetuado em PARCEIÁS PROPORCIONAIS MEDIANTE A
PRESTAçÃO DOs SERVIçoS, à medida que forem entregues os mesmos, não devendo estar
vinculado a liquidação total do empenho;
20.6. Para fazer jus ao pagamento, a CONTRATADA homologatória deverá apresentar junto
às notas fiscais, comprovação de sua adimplência com as Fazendas Nacional, Estadual e
Municipal, regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviços - FGTS, com a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT), bem como a quitação de impostos e taxas que porventura incidam sobre o obieto
contratados, inclusive quanto o lmposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISSQN;t::i1+ .r
2O,7. Para fins de pagamento, a CONTRATANTE responsabilizar-se-á apenas pelos serviços
devidamente autorizados e certificados pelos gestores do contrato, mediante contabilização
e apresentação, ao final de todos os serviços ou período não inferior a um mês, pela
CONTRATADA, dos formulários de controle dos serviços;
20.8. A atestação da fatura correspondente à prestação dos serviços caberá ao fiscal do
contrato ou outro servidor designado para esse fim;
20.9. Caso sejam verificadas divergências na Nota Fiscal/Fatura, a CONTRATANTE devolverá
o documento fiscal à CONTRATADA, interrompendo-se o prazo de pagamento até que esta
providencie as medidas saneadoras ou comprove a correção dos dados contestados pela
CONTRATANTE;

20.10. No caso de faturas emitidas com erro, a contagem de novo prazo iniciar-se-á a,pártir
da data de recebimento do documento corrigido;
20.11. A CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento após a
atestação de que os serviços foram executados em conformidade com as especificações do
contrato;
Rua Godofredo viana,
CEP:
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20,12. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagar os valores correspondent sa
multas ou indenizações devidas pela CONTRATADA.

-

21. DA DOTAçÃO ORçAMENTÁRA:
21.1. A despesa decorrente do objeto deste Termo
seguinte Dotação Orçamentária :
Unidade Orçamentáría: 12.001.04.L27.OO20.t026
Natureza da Despesa: 3.3.90.39.99
Ficha: 239 - Fonte do RecuÍso: 001 - Tesouro Municipal

de Referência correrá à conta

d

tr

23. DAS MUTTAS, RESC§ÃO CONTRATUAL E SANçÔES ADMINISTRATIVAS
23.1. A multa pela inexecução total ou parcial do Contrato previstas nos art.86 e 87 da Lei

em 5Yo (cinco por cento) do valor do

contratc

23.2. Constituem motivo para rescisão do Contrato, salvo os Art.78,79 e 80 da Lei 8.666/93:
23.2.L. O não-cumprimento de cláusulas contratuais, etapas, especificações e prazos;
23,2,2, O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações e lentidão do seu
cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão dos
serviços ou fornecimento nos prazos estipulados;
23.2.3, A paralisação da execução dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação á
Administração;
23.2.4. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para
acompanhar e fiscalizar a sua execução, assim como as de seus superiores;
23.2,5. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do parágrafo
rirlt^;, ,
primeiro do artigo 67 da Lei 8.666 de 21 de junho de
23,2.5, A decretação da falência ou instauração da insolvência civil;
23,2.7, A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
23.2.8. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que
prejudique a execução do contrato;
23.2.9. Razões de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e

1993;

Rua GodoÍredo Viana, 722 /7 38, Centro.
CEP: 65.901-480 Imperatriz - MÂ

wwwimperatriz.ma.gov.br
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22. DA FTSCALTZAçÃO e ersrÃO DO CONTRATO:
22.1. A Secretaria da Fazenda e Gestão Orçamentária - SEFAZGO designa a servidora Eliana
Rosendo Colavite, Matrícula 23.611-0, Chefe de Setor de Compras, para acompanhar o
processo de fiscalização do contrato, e o servidor Rafael Silva Lucena, Matrícula 46.581-0,
Contador, para acompanhar a execução dos serviços, até o término da contratação, ou
outros representantes, especialmente designados, que anotarão em registro próprio todas
as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados na forma do Artigo 67, § 1e e 2e, da Lei 8.666/93.
22.2. As decisões e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou comissão
de recebimento deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil para a adoção
das medidas convenientes a Administração.
22.3. A tiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação ou
omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

8.666/93, fixa-se
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determinadas pela máxima autoridade
CONTRATANTE e exaradas no processo Admi

23,2,t0. A supressão, por parte da Administr
valor inicial do contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro do artigo 65 da le
8.666 de 21 de junho de 1993;
23.2.1L. A suspensão de sua execução por ordem escrita da Administraçã o, por Prazo
superior a 120 (cento e vinte) días, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação
da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo
prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado
ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
23,2.t2, O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração
decorrentes dos serviços ou parcelas destes, já recebidos ou executados, salvo em caso de
calamídade pública grave perturbação da ordem interna ou guerra assegurado ao
contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que
seja normalizada a situação
23.2.13. A não-liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para exebução
de serviços, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas
nos projetos;
23,2,t4. A ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva
da execução do contrato.
23.2.t5. O descumprimento do disposto no inciso V do art. 21, sem prejuízo das sanções
penais cabíveis;

23.2,t6, A subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com
outrem, a cessão ou transferência, total ou parcial da posição contratual, bem como a fusão
execução do contrato.
23.3. A CONTRATADA, pela inexecução, parcial ou total, ou atraso injustificado ficará sujeita
à aplicação das sanções administrativas previstas nos arts.86 a 88 da Lei 8.666/93.
23.3,1. Ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública do Município de
lmperatriz pelo prazo de 02 (dois) anos, ou enquanto perdurarem os motivos determinantes
da punição, a pessoa, física ou jurídica, que praticar quaisquer atos previstos no artigo 87 da
Lei 8.666/93;
23.3.2. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida
a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a sanção, que será concedida
sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de
decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

DASUBCONTRATAçÃO

'

''"i'

24.
24.1, Não é permitida a subcontratação total ou parcial para a execução do contrato.

7 22 / 7 38, Cenr o
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25. DO CRITÉRIO OE REAJUSTE
25.1. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos
CONTRATADA e a retribuição da Administração para a justa remuneração, será efetuada a
manutenção do equilíbrio econômico-fina nceiro inicial do contrato, na forma da alínea "d"
do Art. 65 da Lei 8.666/93 e suas alterações.
26. DAS D|SPOS|çÔES COMPTEMENTARES
25.1, As condições de reajuste, repactuações, equilíbrio econômico-fina nceiro, rescisão,
sanções e as demais normas deste Termo de Referência, deverão constar em cláusulas da
minuta do contrato.
25.2. O contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art.65 da Lei 8.666/93, desde
que haja interesse da CONTRATANTE, com a apresentação das devidas justificativas.
27. DAS DTSPOStçÕES GERATS

27,1, O Senhor Secretário Municipal da Fazenda e Gestão Orçamentária SEFAZGO/
lmperatriz - MA, poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de
fato superveniente devidamente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, do que dará
ciência aos licitantes mediante publicação na lmprensa Oficial (arts.49 e 59 da Lei 8.566/93).

27.2. Quaisquer esclarecimentos que se façam necessário, poderão ser prestados pela
Comissão Permanente de Licitação - CPL, no endereço: Rua Urbano Santos, ne 1621- Bàirro
Juçara, lmperatriz - MA.

lmperatriz - MA, 16 de outubro de 2018
Atenci

mente

Eliana
Dir

ta Ad
atrícu la 23.611-0
DESPACHO
AUTORIZO NA FORMA DA

LEI

(J

Júnior
Pla

oO
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ANEXO II
OBJEÍO: Contratação de empresa especializada no licenciamento do uso de Programas ou Sistemas para a AdministÍação Pública Municipal, abrangendo o
trêinamento dos técnicos municipais para a execução dos seguintes serviços: Sistema lntegrado de Contabilidade Pública, Portal da TÍansparência, Sistema

lntegredo de Compras, Sistema htegrado de PatÍimônio, Sistema lntegÍado de Pessoal com suporte técnico, visando atender as necessidades da SecretaÍla da
Fazenda e Gestão Orçamentária - SEFAZGO, pelo perído de 12 (doze) meses.
Und

VATOR TOTAT

sERVrçO
I

SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, SISTEMA
INTEGRADO DE COMPRAS, SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, SISTEMA INTEGRADO DE
PESSOAL COM SUPORTE TÉCNICO. CONFORME ESPECIFICAÇÔES CONTANTES NO ITEM 7 DO TERMO
1

1

sERVrçO

Rs 479.666,67

DE REFERÊNCIA.

R5 479.666,67

vAr.oR Do oRçÁMENTO ESTIMADO, CONSTDERANDO O VArOR MÉD|O

Rs 479.666,67

lmperatriz/MA" 16 de Outubro de 2018

Col

EI ta
D

ra Administrativo

Mat.23.611-0
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rí I(*'

o

F
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z
c
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PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRIZ
COMISSAO PERMANENTE DE LICITAÇAO

I
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PREGÃO PRESENCIAL N" í1íl20í8.CPL

ANEXO II
(MODELO)

(Papel timbrado do Concorrente)
CARTA CREDENCIAL

lmperatriz

(MA),

de

de 2018

A(o)
PREGOEIRO(A) MUNICIPAL
REF. PREGAO PRESENCIAL

O

NO

íííl20,I8-CPL.

abaixo-assinado, responsável legal pela Empresa
, inscrita no CNPJ/MF sob o no

vem pela presente informar a Vs.
, com sede na rua
que
portador
Sas.
o Sr.
do RG no _
e do
CPF no
é designado para representar nossa empresa na LicitaÇão
acima referida, podendo assinar atas e demais documentos, interpor recursos e
impugnações, receber notificaÇão, tomar ciência de decisões, assinar propostas e rubricar
documentos das demais licitantes, recorrer, desistir da interposição de recursos, acordar,
formular lances verbais, enfim, praticar todos os atos inerentes ao certame.
Atenciosamente,

Nome, ldentidade e Assrnatura do Responsável Legal
Com firma reconhecida em caÉório
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PREGÃO PRESENCIAL NO 11íl2O18.CPL

ANEXO lll
(MINUTA DO CONTRATO)

/2018 - SEFAZGO

CONTRATO N"

CONTRATAçAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
NO LICENCIAMENTO OO USO DE PROGRAMAS
ADMINISTRAçÃO
OU SISTEMAS PARA

A

PÚBLICA MUNICIPAL, ABRANGENDO

O

TREINAMENTO DOS TÉCNICOS MUNICIPAIS

PARA

A

EXECUÇÃO

DOS

ENTRE

SI

CELEBRAM

O MUNICíPIO OE
A
EMPRESA

SEGUINTES
SERVIÇOS: SISTEMA INTEGRADO DE
CONTABILIDADE PÚBLICA, PORTAL DA
TRANSPARÊNCIA, SISTEMA INTEGRADO DE
COMPRAS, SISTEMA INTEGRADO DE
PATRMÔNIO, SISTEMA INTEGRADO DE
PESSOAL COM SUPORTE TÉCNICO, QUE

IIIIIPERATRIZ E

, NA FORMAABAIXO,

do ano de 2018, de um lado, o MUNICIPIO DE
IMPERATRIZ, CNPJ/MF no 06. í 58.455/000í -16, localizada na Rua Rui Barbosa, no 201,
Centro, através do(a) Secretário(a) Municipal de Planejamento Fazenda e Gestão
Orçamentária,
, brasileiro(a), agente político, portador do RG

Ao(s)

_

dias do mês de

_

no

_

_,
empresa

no
SSP/MA e do CPF/MF
doravante denominado simplesmente de
CONTRATANTE e, do outro lado, a
, CNPJ/MF n.o
, estabelecida
, neste ato, representada pelo,
e.
portador do RG no
e do CPF/MF no
doravante denominada simplesmente de CONTRATADA, tendo em vista o que consta no
SEFAZGO
e proposta apresentada, que passam a integrar este instrumento, independentemente de
transcriÇão na parte em que com este não conflitar, resolvem, de comum acordo, celebrar o
presente Contrato, regrdo pela Lei n.o 8.666, de 21 de junho de 1993, mediante as cláusulas
e condiÇões seguintes:

na

_

Processo

no

12.001j4212018

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
l.O Objeto deste contrato é contratação de empresa especializada no licenciamento do uso
de Programas ou Sistemas para a Administração Pública Municipal, abrangendo o
treinamento dos técnicos municipais para a execução dos seguintes serviços. Sistema
lntegrado de Contabilidade Pública, Portal da Transparência, Sistema lntegrado de
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Compras, Sistema lntegrado de Patrimônio, Sistema lntegrado de Pessoal com suporte
técnico, visando atender as necessidades da Secretaria da Fazenda e Gestão Orçamentária
- SEFAZGO, no município de lmperatriz/MA, por um período de 12 (doze) meses.
CLÁUSULA SEGUNOA - REQUISITOS MíNIMOS
l. Os programas deverão apresentar, no mÍnimo as seguintes condições:
ll. Ser executados em ambiente multi usuárlo, em arquitetura cliente-servidor;
lll. Possuir interface gráfica, com menus pulldown;
lV. Ser desenvolvido em linguagem compilada com ou sem runtime,
V. Possuir opção que permita o gerenciamento do sistema, no servidor de aplicações
contendo, no mínimo:
Vl. Registro completo de cada acesso de cada usuário identificando suas ações;
Vll. Controle dê direitos ou permissóes dos usuários ao nível de comandos disponível na
inteíace.
Vlll. Possibilidade de habilitar e desabilitar qualquer permissão de usuário.
lX. Possuir ferramenta que permita atuallz automaticamente os programas e tabelas
legais, no servidor de aplicações, a partir do site do fornecedor;
X. Possuir tela de consultas ou pesquisas através de comandos SQL interativas;
Xl. Conter nos relatórios a possibilidade de personalizaÇão de layout e impressão de
logotipos;
Xll. Possibilitar a geração dos relatórios em impressoras laser, matricial e jato de tinta,
arquivo para transporte ou publicação em tela;
Xlll. Possuir histórico de todas as operações efetuadas por usuário (inclusões, alterações e
exclusões) permitindo sua consulta e impressâo para auditoria;
XlV. Permitir quantidade ilimitada de usuários simultâneos com total integridade dos dados.
XV. Os sistemas deverão manter uma integração entre os módulos, permitindo a troca de
informações e evitando a duplicidade de lançamentos de registros pelos diversos setores
envolvidos.
XVl. A empresa contratada deverá fornecer soluçào pa? alualizaçáo automática dos
sistemas através da rede mundial de computadores, mediante mensagem de alerta exibida
de forma automática a ser disparado evento de atualizaÇão, informando aos usuários da
contratante quanto a existência de versôes mais novas, com exibição de numeração da
versão em uso, versão alualizada e a data de disponibilizaÇão.
XVll. Concomitantemente, em decorrência das atualizações dos sistemas, o contratado
deverá remeter informativos demonstrando, além das funcionalidades técnicas alteradas ou
acrescentadas nos sistemas, os fundamentos determinantes da manutenÇão do
conhecimento técnico mínimo suficiente à execuçáo e utilização eficiente dos sistemas
informatizados.
CLÁUSULA TERCEIRA. IMPLANTAÇÃo, coNFIGURAçÃo E PARAMETRIZAÇÃo
l. A implantação dos programas deverá ser no prazo máximo de 30 (trinta) dias, já com as
bases contendo os dados convertidos e os sistemas de processamento adaptados à
legislação do Município.
ll. Para cada um dos sistemas e subsistemas licitados, quando couber, deverão ser
cumpridas as atividades de instalaÇão, configuração e parametrização de tabelas e
cadastros; adequação de relatórios e logotipos; estruturação dos níveis de acesso e
habilitações dos usuários; adequação das fórmulas de cálculo para atêndimento aos critérios
adotados por esta entidade ajustes nos cálculos, quando mais de uma fórmula de cálculo é
aplicável simultaneamente
lll. Acompanhamento aos usuários, na secretaria, em tempo integral na fase de implantaÇão
dos sistemas e pelo período de 60 (sessenta) dias após a implantação.

§
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lV. Na implantação dos sistemas acima discriminados, deverão ser cumpridas, quando
couber, as seguintes etapas:
V. lnstalação e configuraçáo dos sistemas licitados; Customização dos sistemas;Adequação
de relatórios, telas, layouts e logotipos; Parametrização inicial de tabelas e cadestros;
Estruturação de acesso e habilitaÇões dos usuários; Adequação das fórmulas de cálculo
para atendimento aos critérios adotados pela Secretaria; Ajustes de cálculos, quando mais
de uma fórmula de cálculo é aplicável simultaneamente.
Vl. Todas as decisóes e entendimentos entre as partes durante o andamento dos trabalhos
e que impliquem em modificaçóes ou implementações nos planos, cronogramas ou
atividades pactuadas, deverão ser previa e formalmente acordados e documentados entre
as partes.
Vll. empresa contratada responderá pelas perdas, reproduções indevidas e/ou
adulterações que por ventura venham a ocorrer nas informaçóes da CONTRATANTE,
quando estas estiverem sob sua responsabilidade.
Vlll. A empresa contratada e os membros da equipe guardarão sigilo absoluto sobre os
dados e informações do objeto da prestação de serviços ou quaisquer outras informaçóes a
que venham a ter conhecimento em decorrência da execução das atividades previstas no
contrato, respondendo contratual e legalmente pela inobservância desta alÍnea, inclusive
após o término do contrato.

A

CLÁUSULA QUARTA. DO PERFIL DA PRESTAçÃO DE SERVIÇOS
l. Todos os sistemas apresentados pela licitante deverão atender plenamente às Normas
Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público - NBCASP bem como a emissão de
todos os relatórios e balanços de forma a atender suas exigências e formalidades.
CLAUSULA QUINTA. MIGRAÇAO E CONVERSAO DOS OADOS
L A Secretaria deverá disponibilizar os dados para a empresa vencedora do certame;
ll. Os dados que compôem as bases de informaçóes atualmente existentes deverão ser
convertidos para a nova estrutura de dados proposta pelo licitante que for vencedor do
certame.
CLÁUSULA SEXTA. OO TREINAMENTO
l. A CONTRATADA deverá realizar os treinamentos durante a vigência do contrato, que
deverâo ser mlnistrados nas dependências do Municipal ou em centros de treinamentos de
terceiros a ser disponibilizado sobre a responsabilidade do Município, segundo cronogramas
estabelecidos em comum acordo pelas partes, cujas despesas adicionais de logística do
treinamento serão de responsabilidade da CONTRATADA.
ll. A CONTRATADA deverá ministrar treinamento e capacitaçáo aos servidores do setor
responsável, com intuito de conhecer e manusear todas as funções do sistema,
considerando as especificidades de cada grupo de servidores, totalizando í00 (cem)
servidores;
lll. Cada grupo terá no máximo 30 (trinta) participantes e será ministrada a quantidade
necessária de treinamento que atenda a demanda do Município, não inferior a 03 (três)
encontros por departamento/setor;
O treinamento será ministrado através de palesÍas e várias demonstrações aos usuários,
além de disponibilizar material online, como manuais, descrevendo todas as funcionalidades
do sistema;
lV. A contratada deverá treinar os usuários de cada sístema licitado, a partir do perÍodo de
implantação, numa carga horária mínima de 12 (doze) horas por Departamento ou setor
V. A contratante resguardar-se-á o direito de acompanhar, adequar e avaliar o treinamento
contratado com instrumentos próprios, sendo que, se o treinamento for julgado insuficiente,
cabeá a contratada, sem ônus para o contratante, ministrar o devido reforço.
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Vl. A contratada deverá apresentar um plano de treinamento destinado à capacitação dos
usuários para a plena utilização das diversas íuncionalidades de cada um dos sistemas,
abrangendo os níveis funcionais e gerenciais, o qual deverá conter os seguintes requisitos
m

ínimos:

Vll. Nome e objetivo de cada módulo de treinamento; Conteúdo programático; Conjunto de
material a ser distribuído em cada treinamento, rncluindo apostilas,documentaÇão técnica,
etc; Carga horária de cada módulo do treinamento; Processo de avallaÇão de aprendizado;
Recursos utilizados no processo de treinamento (equipamentos, softwares, filmes,slides,
apostilas, fotos, etc.)

CLÁUSULA SÉTIMA. SUPORTE TÉCNICO
L A contratada deverá disponibilizar durante o período do contrato suporte técnico
especializado, através da abertura de chamado técntco efetuado por meio de ferramenta de
heip desk a se i' disponibiiizada pela licitanle. com geÍaçãc de núrne!'c de ccntrcle (nú:'ne:'c
sequencial único) que identificará toda a evolução do chamado até o seu encerramento.
ll. As solicitações efetuadas deverão possuir acompanhamento em tempo real, contendo
inÍormaÇões sobre as demandas solicitadas, concluídas e canceladas, tipo de atividade
(desenvolvimento, documentaÇão ou manutenção), através de ferramenta informatizada a
ser integrada ao aplicativo de help desk da licitante.
lll. DisponibilizaÇão de pessoal técnico para dar suporte online ao sistema e presencial nas
dependências da Secrêtaria da Fazenda e Gestão Orçamentária, durante a vigência do
contrato;
lV. A empresa vencedora deverá disponibilizar pelo menos 0í (um) funcionário da empresa
para dar suporte presencial nas dependências da Secretaria Municipal de Fazenda e Gestão
Orçamentária durante a execução do contrato.
CLÁUSULA OITAVA - DA SEGURANçA DO SISTEMA
l.O sistema deverá ter procedimentos de segurança que protejam as informaçóes e os
acessos ao sistema, às tareÍas executadas deverão ser controladas e preservados quanto
ao uso indevido e da prática de atos contrários aos interesses do Município;
ll. O sistema deverá contar com uma estrutura de supervisão que mantenha permanente
vigilância e controle sobre todos os atos praticados pelos usuários do Sistema.
lll.O sistema deverá permitir auditoria de todas as operaçôes eÍetuadas por usuários
(alteraçóes, inclusões e exclusões).
lV. O sistema deverá permitir a integridade do banco de dados em todas as transações em
situações de queda de energia e falhas de software e hardware.
V. O sistema, as informações e os dados gerados deverão ser armazenados pela licitante
em locâl seguro com alta disponibilidade, tolerância a falhas, balanceamento de carga,
contingência operacional
estrutura de rede, segurança, recuperação de dados,
gerenciamento e monitoraÇão, capaz de atender a demanda do município, contando com
servidores de aplicação, servidores de banco de dados, servídores controladores de
domínio, appliance firewall, monitoramento dos Serviços, Grupo Motor/Gerador e Software
Antivirus.
Vl. Alem do oferecimento do "data cente/', a licitante tambem ficará responsável pelos
serviços de Administração do Banco de Dados (DBA) para manutenção de "performancê" e
"tunning", configurando e acompanhando todas as rotinas de atualização automática do
Banco de Dados.

e

CLÁUSULA NONA. DA GARANTIA LIMITADA
l. A Contratada deverá garantir que quando o Programa for utilizado no ambiente
operacional especificado, ele funcionará em conformidade com as especificaÇões contídas
neste Termo de Reíerência.
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ll. A Contratante é responsável pelos resultados obtidos com a utilização do Programa.
lll. O período de garantia do Programa expira 13 (treze) meses, após a data da aquisição.
lV. Durante o período de garantia, é fornecida assistência sem encargos para a parte náomodificada do Programa através dos serviços do Programa relacionados a defeitos.
V. Os serviÇos do programa estão disponíveis por um período nunca inferior a um ano,
contado a partir da data de lançamento do Programa.
Vl. Deste modo, a duração do serviçc de garantia depende de quando a Contratante obtém
a licença.
Vll. Se o Programa não funcionar de acordo com a garantia durante o primeiro ano após a
Contratante ter obtido a licença e a Contratada não conseguir resolver o problema
fornecendo uma correção, restriÇão ou derivação, a Contratante poderá devolver o
Programa onde o adquiriu e receber a devoluÇão da quantia paga.
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CONTRATO
l. Além da garantia legal de 12 (doze) meses, a Licitante deverá armazenar e disponibilizar
os dados para o Município após o encerramento do contrato, obrigação esta que perdurará
pelo período de 0í (um) meses após o seu encerramento.

CLÁUSULA OECIMA PRIMEIRA. DO VALOR DO CONTRATO

l.

Valor

total

para

a

contratação:

R$

CLÁUSULA DÉcIMA SEGUNDA - Do PAGAMENTo E APRESENTAçÃo

oIs

coNTAS

l. Os preços incluem todas as despesas como taxas ou outros encargos eventualmente
incidentes sobre os serviços, não podendo sofrer reajuste de qualquer natureza, exceto nas
hipóteses, previstas no Editall
ll. A CONTRATADA deve emitir a nota fiscal/fatura relativa à prestação de serviços, em 02
(duas) vias, que deverão ser entregues no departamento de compras da Secretaria de
Fezenda e Gestão Orçamentária - SEFAZGO, situada na Rua Godofredo Mana, n" 722n38,
Centro - lmperatriz/MA, para fins de liquidaÇão e pagamento;
lll. O pagamento à CONTRATADA será efetuado pela Secretaria de Planejamento F azenda
e Gestão Orçamentária, por meio de transferêncra eletrônica ou ordem bancária, em até 30
(trinta) dias após a aceitação definitiva dos serviços, com apresentação das notas fiscais da
Execução dos Serviços devidamente certificadas pelo Agente Público;
lV. O pagamento deverá ser efetuado em PARCELAS PROPORCIONAIS MEDIANTE A
PRESTAçAO DOS SERVIÇOS, à medida que forem entregues os mesmos, não devendo
estar vinculado a liquidação total do empenho;
V. Para fazer jus ao pagamento, a CONTRATADA homologatória deverá apresentar junto às
notas fiscais, comprovaçáo de sua adimplência com as Fazendas Nacional, Estadual e
Municipal, regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de
Serviços - FGTS, com a Justiça do Trabalho (Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT), bem como a quitação de impostos e taxas que porventura incidam sobre o objeto
contratados, inclusive quanto o lmposto sobre Serviços de Qualquer Natureza ISSQN;
Vl. Para fins de pagamento, a CONTRATANTE responsabilizar-se-á apenas pelos serviços
devidamente autorizados e certificados pelos gestores do contrato, mediante contabilização
e apresentaÇão, ao final de todos os serviços ou período não inferior a um mês, pela
CONTRATADA, dos formulários de controle dos servrços;
Vll. A atestação da fatura correspondente à prestação dos serviços caberá ao fiscal do
contrato ou outro servidor designado para esse fim;
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divergências na Nota Fiscal/Fatura, a CONTRATANTE
interrompendo-se o prazo de pagamento até
fiscal
CONTRATADA,
devolverá o documento
à
que estaprovidencie as medidas saneadoras ou comprove correção dos dados
contestados pela CONTRATANTE;
lX. No caso de faturas emitidas com erro, a contegem de novo prazo iniciar-se-á a partir da
data de recebimento do documento corrigido;
X. A CONTRATANTE reserva-se, ainda, o direito de somente efetuar o pagamento após a
atestação de que os serviçosforam executados em conformidade com as especificaÇões do
contrato;
Xl. A CONTRATANTE poderá deduzir do montante a pagat os valorescorrespondentes a
mullas ou indenizaçôes devidas pela CONTRATADA.

Vlll. Caso sejam veriÍicadas

a

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO REAJUSTE DE PREçO

l. Para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da
CONTRATADA e a retribuição da Administração para a justa remuneração, será efetuada a
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na forma da alínea "d" do
Art. 65 da Lei 8.666/93 e suas alteraÇôes.
ll. As condições de reajuste, repactuações, equilÍbrio econômico-financeiro, rescisão,
sanções e as demais normas deste Termo de Referência, deverão constar em cláusulas da
minuta do contrato.
lll. O contrato poderá ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que
haja interesse da CONTRATANTE, com a apresêntaÇão das devidas justificativas.
CLÁUSULA DEcIMA QUARTA - DA DoTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
L A despesa decorrente do objeto deste TeÍmo

de Referência correrá à conta da seguinte

Dotação Orçamentária:
U

nidadê Orçamentária: 12.00

1

04 1 21.OO20. 1 026

Natureza da Despesa: 3.3.90 39.99

Ficha: 239 - Fonte do Recurso: 001

-

Tesouro Municipal

CLÁUSULA DECIMA QUINTA. DAS OBRIGAçÕES DA CONTRATADA
l. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em
compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e
qualificação exigidas na licitação, bem como:

ll. A

assinatura do contrato por pessoa competente deverá ser efetuada em um prazo
máximo de 05 (cinco) dias úteis após a notificação da CONTRATADA, sob pena das
sanÇões previstas no art. 81 da Lei 8.666/93.

lll. lniciar a prestação de serviços em até 05 (cinco) dias a partir da Ordem de ServiÇos
emitida pela CONTRATANTE
lV. Executar o objeto da licitação de acordo com as especificações técnicas citadas no
Termo de Referência, não se admitindo qualsquer modificações sem a prévia autorização da
SEFAZGO,

V.

a

Disponibilizat pa.a
prestação dos serviços somente profissionais devrdamente
qualificados, objetivando lograr êxito e seguranÇa, avocando para si toda a responsabilidade
de forma a resguardar o município de eventuais prejuízos decorrentes de qualquer demanda
judicial;
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Vl.

Emitir mensalmente relatório das atividades desenvolvidas no mês, descrevendo todas
as ações realizadas, bem como os resultados técnicos e econômicos alcançados, de modo
a permitir a CONTRATANTE à aferição dos resultados esperados

Vll.

Respeitar os critérios de sigilo aplicáveis aos dados, informaçóes e regras de negócios
envolvidos com o serviÇo contratado;

Vlll. Substituir, sempre que exigido pela Secretaria de Planejamento, F azenda e Gestão
Orçamentária, qualquer um dos empregados em serviço, cuja atuaÇão, permanência ou
comportamento forem julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à execução
dos serviços;

lX. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitado pelos técnicos
da Secretaria de Planejamento, Fazenda e Gestão OrÇamentária, atendendo de imediato as
reclamações.

X. Responder por quarsquer prejuízos que seus empregados ou prepostos causarem

ao
patrimônio da Secretaria de Planejamento, Fazenda e Gestão OrÇamentária ou a terceiros,
decorrentes de ação ou omissão culposa ou doloso, procedendo imediatamente aos reparos
ou indenizações cabíveis e assumindo o ônus decorrente;

Xl. Aceitar nas mesmas condições contratadas, os acréscimos ou supressóes que se
fizerem necessários, até o limite de 25o/o (vinte e cinco por cento) do valor atualizado do
contrato,

Xll. Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na
legislação específica de acidentes de trabalho, quando em decorrência da espécie, for
vítima ou seus empregados ou terceiros do desempenho dos serviÇos ou em conexão com
eles, ainda que acontecido em dependências Secretaria de Planejamento, Fazenda e
Gestão Orçamentária;

Xlll. Cumprir as atividades inerentes com profissionais especializados, assumindo total e
exclusiva responsabilidade pelo integral atendimento de toda a legislação aplicável ao
serviço de que trata o presente instrumento;

XlV. Levar, imediatamente, ao conhecimento da Secretaria de Planejamento, Fazenda e
Gestâo Orçamentária qualquer fato extraordinário ou anormal que ocorrer em suas áreas de
trabalho, para adoção das medidas cabíveis;

XV. lndicar meios para comunicação para registro de solicitações de suporte técnico e
informações, ao setor da Secretaria de Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária;

XVl. Fornecer quando requerido, o número de registro da solicitaçâo de suporte técnico;

XVll. Acatar as instruções e observações que emanem da fiscalização da Secretaria de
Planejamento, Fazenda e Gestão Orçamentária, refazendo, sem ônus, qualquer trabalho
não aceito;

XVlll. Responder por todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais,
resultantes da execuÇâo do objeto deste instrumento;

XlX. Assumir inteira responsabilidade pelo seu pessoal, os quais não terão nenhum vínculo
empregatício com a PREFEITURA MUNICIPAL DE IMPERATRTZ e deverão, ainda,
apresentar capacidade técnica compatível com os serviços a serem executados.
XX. Respeitar o prazo estipulado para a execução do objeto;
XXl. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto
contratado em que se verificarem incorreções ou defeitos decorrentes do fornecimento;
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XXll. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou
a terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita,
Xxlll. O produto e as instalações físicas do CONTRATADO(A), deverá observar todas as
exigências dos Órgãos Públicos competentes.
XXIV. Manter as condições de habilitação e qualificação exigidas durante toda a vigência do
Contrato, informando a CONTRATANTE a ocorrênciâ de qualquer alteração nas referidas
condiçóes;

XXV. Responsabilizar-se pela execução do objeto pretendido neste Termo de Referência,
respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou
culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercício de suas atividades,
vier a, direta ou jndiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE e a terceiros;
XXVI. A empresa vencedora que possua sede fora do município deverá apresentar preposto
na cidade de lmperatriz/MA, para atender as necessidades imediatas da administração, para
a execução do contrato, suporte técnico entre outas atribuições.

XXVll. Atender as demais condiçóes descritas no Termo de Referência.

XXVlll. Realização de trabalhos anteriores que demonstrem a sua experiência e capacidade
técnica para execuÇão dos serviços; a partir da apresentaçâo de atestados, fornecido por
pessoa jurídica de direito público ou privado.

cLÁusuLA

DECTMA SEXTA - DAS OBRTGAçÕES DA CONTRATANTE

l. Compete à CONTRATANTE:
ll. Acompanhar e fiscalizar a execuÇão do Contrato, por meio de servidor especialmente
designado, nos termos do art. 67, da Lei 8.666/93;
lll. Anotar em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução doobjeto
contratado;
lV. Efetuar o pagamento a(o) CONTRATADA(o), de acordo com o estabelecido no item 20
deste Termo de Referência ou em contrato;
V. Verificar a regularidade fiscal e trabalhrsta da CONTRATADA junto aos sistemas, no ato
da contratação e antes de cada pagamento;
Vl. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa prestar os serviços,
dentro das normas do contrato;
Vll. Prestar as informações e os esclarecimentos, necessários à prestaÇão dos serviços, que
venham a ser solicitados pela CONTRATADA;
Vlll. Aplicar à CONTRATADA as penalidades contratuars e regulamentares cabíveis,
garantindo o contraditório e a ampla defesa.
lX. Entregar a CONTRATADA as cópias dos contratos assinados.
CLAUSULA DECTMA SETTMA - DA SUBCONTRATAÇÃO
l. Não é permitida a subcontratação total ou parcral para a execuçáo do contrato
CLÁUSULA DECIMA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO

- SEFAZGO designa a servidora Eliana
Rosendo Golavite, Matrícula 23.611-0, Chefe de Setor de Compras, para acompanhar o
processo de fiscalização do contrato, e o servidor RaÍael Silva Lucena, Matrícula 46.581O,Contador, para acompanhar a execução dos serviços, até o término da contratação, ou
l. A SecretaÍia da Fazenda e Gestão Orçamentária
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outros representantes, especialmente designados, que anotarão em registro próprio todas
as ocorrências, determinando o que for necessário à regularização das faltas ou defeitos
observados na forma doArtigo 67, § 1o e 2o, da Lei 8.666i93.
ll. As decisóes e providências que ultrapassarem a competência do servidor ou comissão de
recebimento deverão ser adotadas por seus superiores em tempo hábil para a adoção das
medidas convenientes a AdministraÇão.
lll. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA pelos danos causados a CONTRATANTE ou a terceiros, resultantes de ação
ou omissão culposa ou dolosa de quaisquer de seus empregados ou prepostos.

CLÁUSULA DECIMA NONA

-

DAS

MULTAS,

SANçOES ADMINISTRATIVAS

E

RESCISÃO CONTRATUAL

l. Pela inexecução total ou Darcial deste instrumento, a CONTRATANTE poderá, garantida a
prévia defesa, ap car à CONTRATAOA as seguintes sanções, segundo a gravidade da falta
cometida.
I - advertência escrita: quando se tÍatar de infração leve, a juÍzo da ÍiscalizaÇão, no caso
de descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas neste contrato ou,
ainda, no caso de outras ocorrências que possam acarretar prejuízos à CONTRATANTE,
desde gue não caiba a aplicaÇão de sanção mars grave;
2 - multas:

a) 0,03% (três centésimos por cento) por dia sobre o valor dos produtos entregues com
atraso, decorridos 30 (trinta) dias de atrâso o CONTRATANTE poderá decidir pela
continuidade da multa ou pela rescisão, em razão da inexecução total.

b) 0,06% (sers

centésrrÍl,

os por cento) por dia sobre o valor do fato ocorrido, para

ocorrências de atrasos em qualquer outro prazo previsto neste instrumento, não abrangido
pelas demais alíneas.
c) 5 %o (cinco por cento) sobre o valor global atualizado do contrato, pela náo manutenção
das condiÇões de habilitação e qualificação exigidas no instrumento convocatório.
d) 20 % (vinte por cenÍo) sobre o valor do contrato, nas hipóteses de recusa na assinatura
do contrato, rescisão contratual por inexecução do contrato - caracterizando-se quando
houver reiterado descumprimento de obrigações contratuais -, entrega inferior a 50%o
(cinqüenta por cento) do conkatado, atraso superior ao pazo limite de trinta dias,

estabelecido na alínea "a", ou

os serviços forem prestados fora das

especificações

constantes do Termo de Referência e da proposta da CONTRATADA.
3 - suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a
Administração, pelo prazo não superior a 2 (dois) anos,

lV - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública
enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição ou até que seja promovida
a sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será
concedida sempre que o contratado ressarcir a AdministraÇão pelos prejuízos resultantes e
após decorrido o prazo da sançáo aplicada com base no inciso anterior.
V. DA RESCISÃO DO CONTRATO
Vl. A inexecuÇão total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, se houver uma das
ocorrências prescritas nos artrgos 77 a 81 da Lei no 8 666/93, de 21106193.
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Vll. Constitui motivo para rescisão do Contrato:
a) o nâo-cumprimento de cláusulas contratuais, especificaçôes e prazos;

b) o cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificaçóes e lentidáo do
cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão

seu

dos

serviÇos ou fornecimento nos prazos estipulados;
d) a paralisação do fornecimento, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;

e) o

das determinações regulares da autoridade designada para
fiscalizar
acompanhar e
a sua execução, assim como as de seus superiores;
f) o cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do parágrafo
primeiro do artigo 67 da Lei no. 8.666, de 21 de junho de 1993;
g) a decretação da falência ou instauração da insolvência civil;
h) a dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
i) a alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa que
prejudique a execução do Contrato;
j) razóes de interesse público, de alta relevância e amplo conhecimento justificadas e
determinadas pela máxima autoridade Administrativa a que está subordinado o contratante
e exaradas no processo Administrativo a que se refere o Contrato;
k) a supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificações do valor
inicial do Contrato além do limite permitido no parágrafo primeiro do artigo 65 da Lei no.
8 666, de 2í de junho de í 993;
l) a suspensão de sua execuçáo por ordem escrita da Administração, por prazo superior a
í20 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem
interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem o mesmo prazo,
independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e
contratualmente imprevistas desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado
ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento des
obrigaÇões assumidas até que seja normalizada a situação;
m) o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração
decorrentes dos serviços ou parcelas destes, já recebidos ou exêcutados, salvo em caso de
calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra assegurado ao
contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que
seja normalizada a situação;
n) a não-liberaçáo, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução de
servrço, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais especificadas
nos projetos;
o) a ocorrência de caso fortuito ou força maior, regularmente comprovada, impeditiva da
execução do contrato.
p) O descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuízo das sançôes penais
cabíveis.
q) a subcontratação total ou parcial do seu objeto, a associação do contratado com outrem,
a cessão ou transferência, total ou parcial da posição contratual, bem como a fusão, cisão
ou incorporação, que implique violação da Lei de Licrtaçôes ou prejudique a regular
execução do contrato.
desatendimento

CLÁUSULA vIGESIMA PRTMEIRA . DA RESPoNSABILIDADE cIVIL

l.

Responsabilizar-se pela execuÇão do objeto pretendido neste Termo de Referência,
respondendo civil e criminalmente por todos os danos, perdas e prejuízos que, por dolo ou
culpa sua, de seus empregados, prepostos, ou terceiros no exercÍcio de suas atividades,
vier a, direta ou indiretamente, causar ou provocar à CONTRATANTE e a terceiros;
ll. Responder integralmente por perdas e danos que vier a causar ao CONTRATANTE ou a
terceiros, em razáo de ação ou omissão, dolosa ou culposa, sua ou dos seus prepostos,
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independentemente de outras cominações contratuais ou legais a que estiver sujeita;

CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA - DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

I. O futuro contrato que advir deste Termo de Referêncía, vigorará por 12 (doze) meses, a
contar da sua assinatura, podendo sêr prorrogado por iguais e sucessivosperíodos, através
de termos aditivos, conformê disposiÇões do art. 57 da Lei 8.666/93 e suas alterações
posteriores, com redação dada pela Lei 9.648/98.

CLÁUSULA VIGESIMA TERCEIRA . DO FORO

L Fica eleito o foro da Comarca de lmperatriz (MA), com renúncia expressa de qualquer
outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou litígios oriundos da
execução deste Contrato.

ll. E, para lÍmeza e como prova de assim haverem entre si, ajustado e contratado, é lavrado
o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado
conforme, é assinado pela Contratada e pelas testemunhas abaixo nomeadas.
lmperatriz (MA),

_

de

de 2018

CONTRATANTE
Secretário(a) Municipal

CONTRATADO
Representante Legal

TESTEMUNHAS

CPF/IUF

CPF/MF
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PREGÃO PRESENCIAL NO,I,t1l201 8-CPL

ANEXO IV
MODELO DE DECLARAçÃO DE CUMPRIMENTO DO INC. V DO ART. 27 DA LEI
8.666/93

DECLARAÇÃO

Empresa)
por intermédio do seu

da

,

inscrito no CNPJ/MF sob no
representante legal o(a) S(a)
portador da Carteira de ldentidade no
edo
CPF no
DECLARA, para fins do disposto no inc. V do ad..27 da Lei
no 8.666, de 21 de junho de í993, acrescido pela Lei no 9.854, de 27 de outubro de 1999,
que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
(Nome

emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatoze anos, na condiçáo de aprendiz

(

).

(datr)
(representante legal)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

t
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PREGÃO PRESENCIAL N" íííl20í8.CPL
ANEXO V

MoDELo DE DEcLARAçÃo oe crÊNcn E cuMpRtMENTo oos REeulstros DE

naetrraçÃo

Declaramos, para efeito de participação no processo licitatório Pregão Presencial n"
11112018-CPL, realizado pela Prefeitura Municipal de lmpêratriz, e conforme exigências
legais, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação.
A presente declaração é feita sob as penas da Lei.

lmperatriz(MA),

_

de

de 20í 8.

Representante Legal da Empresa

'ç
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