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EDITAL: PROCESSO LICITATORIO Nº 038/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2018
CAPA
MODALIDADE: Pregão
NÚMERO: 032/2018
Repartição: Prefeitura Municipal de Cedro/PE
A Pregoeira Rivadenira Jorge Sidrim torna público para conhecimento de
todos os interessados, que no dia e hora abaixo indicados, será realizada
licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo MENOR PREÇO POR
ITEM, que será regido pela Lei Federal Nº 10.520, de 17/07/2002, pelo Decreto
Nº 3.555, de 08/08/2000, pelo Decreto Nº 012, de 02/12/2011 e,
subsidiariamente, pela Lei Nº 8.666, de 21/06/1993 e suas alterações, além das
demais disposições legais aplicáveis e do disposto no presente Edital.
DATA DO EDITAL

HORÁRIO DE INICIO
DO
CREDENCIAMENTO

28/02/2018

ATÉ 08:30

DATA E HORÁRIO
DE
ABERTURA DA
SESSÃO
PÚBLICA DO
PREGÃO
DATA: 15/03/2018
09:00

LOCAL DE RECEBIMENTO DOS ENVELOPES E ABERTURA DAS
PROPOSTAS
SALA DE LICITAÇÃO – PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO PE
ENDEREÇO: RUA SETE DE SETEMBRO, 68 CENTRO CEDRO PE.

OBJETO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO
DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DA
GERAÇÃO DE DADOS E RELATÓRIOS EXIGIDOS PELOS ÓRGÃO
DE FISCALIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES
FUNDO/INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO
–PE, FUNPRESCE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES,
QUANTIDADES E VALORES ESTIMADOS DISCRIMINADAS NA
SOLICITAÇÃO.
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PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
PROCESSO LICITATÓRIO Nº: 032/2018
MODALIDADE: Pregão Presencial
TIPO:

Menor Preço Por Item

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº: 032/2018
OBJETO

DA

LICITAÇÃO:

REFERENTE

AO

CONTRATAÇÃO

FORNECIMENTO

DE

DE

SERVIÇOS

SISTEMA

DE

CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DA GERAÇÃO DE
DADOS

E

RELATÓRIOS

FISCALIZAÇÃO,

PARA

EXIGIDOS

PELOS

ATENDER

AS

ÓRGÃO

DE

NECESSIDADES

FUNDO/INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO
–PE, FUNPRESCE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES,
QUANTIDADES E VALORES ESTIMADOS DISCRIMINADAS NA
SOLICITAÇÃO, conforme especificações constantes no Edital Convocatório.
Autuação
Hoje, nesta cidade, na sala da Comissão Permanente de Licitação, autuo o
processo licitatório que adiante se vê, do que para constar, lavrei este termo. Eu,
RIVADENIRA JORGE SIDRIM Presidente da Comissão Permanente de
Licitação, o subscrevo.

Cedro/PE, 28 de Fevereiro de 2018.

______________________________________
RIVADENIRA JORGE SIDRIM
Pregoeira
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DESPACHO
A
Assessoria Jurídica

Anexo ao presente estamos encaminhando processo
administrativo, para exame da minuta de instrumento convocatório e anexos,
para fins de abertura de processo licitatório na modalidade Pregão, que versa
sobre
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AO
FORNECIMENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E
ACOMPANHAMENTO DA GERAÇÃO DE DADOS E RELATÓRIOS
EXIGIDOS PELOS ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO, PARA ATENDER AS
NECESSIDADES FUNDO/INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE CEDRO –PE, FUNPRESCE, DE ACORDO COM AS
ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E VALORES ESTIMADOS
DISCRIMINADAS NA SOLICITAÇÃO, nos termos do parágrafo único, do
artigo 38, da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores.

Cedro/PE, 28 de Fevereiro de 2018.

RIVADENIRA JORGE SIDRIM
Pregoeira
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EDITAL
PROCESSO LICITATÓRIO 016/2018
PREGÃO PRESENCIAL N.º 014/2018

O Município de Cedro e a Pregoeira, designado pela Portaria nº 014, de 02 de Janeiro de
2018, declaram que se acha aberta a Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do
tipo “menor preço”, julgamento mensal, objetivando a CONTRATAÇÃO DE

SERVIÇOS REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE
CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DA GERAÇÃO DE
DADOS E RELATÓRIOS EXIGIDOS PELOS ÓRGÃO DE
FISCALIZAÇÃO,
PARA
ATENDER
AS
NECESSIDADES
FUNDO/INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO
–PE, FUNPRESCE, conforme solicitação expressada do FUNPRESCE. Fazem parte
deste instrumento convocatório os Anexos de I ao IX, conforme descrito abaixo:
Anexo I – Termo de referência
Anexo II – Minuta de Contrato
Anexo III - Modelo de declaração que não emprega menor
Anexo IV– Modelo de credenciamento
Anexo V – Modelo declaração de enquadramento como beneficiária da Lei
Complementar nº 123/2006
Anexo VI– Modelo de declaração que atende aos requisitos do edital.
Anexo VII – Modelo de declaração de idoneidade.
Anexo VIII – Modelo de declaração de inexistência de vínculo.
Anexo IX – Modelo da Minuta do Proposta
A licitação será regida pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2.002, pelo Decreto
Federal nº 3.555, de 08 de agosto de 2000, pelo Decreto Nº 012, de 02/12/2011, além de,
subsidiariamente, pela Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores,
Lei Complementar 123/06 alterada pelas Leis Complementares 128/2008 e 147/2014.
A sessão pública de processamento do Pregão acontecerá no dia 15 de Março de 2018 às
09h00min (Nove horas), na sede do Setor de Licitações da Prefeitura Municipal, a Rua Sete
de Setembro, 68 – Centro, Cedro/PE, e será conduzida pela pregoeira, com auxílio da equipe
de apoio, conforme Portaria acima citada.
1. DO OBJETO
1.1
- Constitui objeto do presente Pregão a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E
ACOMPANHAMENTO DA GERAÇÃO DE DADOS E RELATÓRIOS EXIGIDOS
PELOS ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES
FUNDO/INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO –PE,
FUNPRESCE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E
VALORES ESTIMADOS DISCRIMINADAS NA SOLICITAÇÃO, conforme solicitação
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expressada Secretaria de Finanças, junto ao Município de Cedro e as especificações descritas
deste Edital.
1.2- As especificações completa do Objeto, encontra-se no ANEXO I – TERMO DE
REFERÊNCIA deste procedimento Licitatório;
2– DA PARTICIPAÇÃO
2.1 - Poderão participar deste Pregão, as empresas do ramo pertinente, cadastradas no
município licitante ou que atenderem a todas as condições exigidas neste edital, nos itens de
Credenciamento, Habilitação e Proposta, observada a necessária conformidade com o objeto
licitado.
2.2 – Não será admitida a participação de empresas licitantes:
2.2.1 – Que estejam suspensos de licitar e impedidos de contratar com a Administração
Pública Municipal de Cedro PE.
2.2.2 – Que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração
Pública.
2.2.3 – Estrangeiros que não funcionem no País.
2.2.4 – Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no art. 9º da Lei
8.666/93.
3) – DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO
3.1 – Para se manifestar nas fases do procedimento licitatório, as participantes poderão
credenciar apenas um representante, nas seguintes formas:
3.1.1 – Por instrumento público de procuração.
3.1.2 – Por procuração particular com reconhecimento de firma em cartório.
3.1.3 – Por cópia do Contrato Social, quando se tratar de representante legal da empresa como
proprietário ou sócio proprietário.
3.2 – A licitante que credenciar o representante legal da empresa deverá apresentar o ato
constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (devidamente registrado, em se tratando de
sociedades comerciais). No caso de sociedade por ações, deverá ser apresentado, ainda,
documento de eleição de seus administradores.
3.3 - A identificação do credenciado será realizada, através da apresentação de documento de
identidade (RG, Carteira de Habilitação ou carteira profissional).
3.4 - Os documentos em apreço deverão estar acompanhados de todas as alterações, ou de
documento consolidado.
3.5 – Os documentos relativos ao credenciamento deverão ser apresentados em cópias
autenticadas em cartório por tabelião de notas, ou por servidor público municipal da licitante.
OBS: Não serão autenticados documentos no dia da realização do certame.
3.6 – Os documentos de credenciamento deverão ser apresentados fora do envelope, porém,
no mesmo momento da entrega dos envelopes de habilitação e proposta.
3.7 – As licitantes que apresentarem o Contrato Social no credenciamento estão dispensadas
da apresentação no envelope de habilitação.
3.8 – Para fins de credenciamento exige-se que a empresa apresente Declaração que a
empresa atende aos requisitos do edital.
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3.9 - Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é
obrigatório a licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à licitação.
3.10 - Os documentos de credenciamento são indispensáveis para a participação no certame,
estando dispensadas as licitantes que não puderem se fazer presente, apenas dos documentos
do representante legal para ofertar lances, devendo os demais documentos de credenciamento
estarem fora dos envelopes de habilitação e de proposta.
OBSERVAÇÃO: Não serão aceitos credenciamentos em folha timbrada do município. Os
constantes nos anexos são textos que servem apenas de modelo.
4 – DA APRESENTAÇÃO E ABERTURA DOS ENVELOPES
4.1. Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 7 deste
edital, deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em envelopes
distintos, lacrados, não transparentes, identificados, respectivamente, como de n° 1 e n° 2,
para o que se sugere a seguinte inscrição:
ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
SETOR DE LICITAÇÕES
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 032/2018
OBJETO
[Razão social da empresa licitante]
[Endereço, telefone e fax da empresa licitante]
ENVELOPE Nº. 02 – HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO
SETOR DE LICITAÇÕES
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 032/2018
OBJETO
[Razão social da empresa licitante]
[Endereço, telefone e fax da empresa licitante]
4.2- As empresas, deverão apresentar, fora do envelope de habilitação a declaração firmada
por contador ou técnico em contabilidade, devidamente inscrito no Conselho Regional de
Contabilidade, de que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte.
4.3- A Microempresa ou a Empresa de Pequeno Porte que possuir restrição em qualquer dos
documentos de regularidade fiscal, previsto no subitem 7.1.3 deste edital, terá sua habilitação
condicionada à apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em
cinco dias úteis, a contar da data em que for declarada como vencedora do certame.
4.4- O benefício de que trata o item anterior não eximirá a Microempresa e a Empresa de
Pequeno Porte da apresentação de todos os documentos, ainda que apresentem alguma
restrição.
4.5 O prazo de que trata o item 4.3 poderá ser prorrogado por uma única vez, por igual
período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma
motivada e durante o transcurso do respectivo prazo.
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4.6 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 4.3, implicará na
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades previstas no item 15.
4.7. No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste edital, na presença das licitantes e
demais pessoas presentes na sessão pública do pregão, o pregoeiro, inicialmente, receberá os
envelopes nº s 01 - PROPOSTA e 02 - DOCUMENTAÇÃO.
4.8. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não será aceita
a participação de nenhuma licitante retardatária.
4.9. O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, as quais deverão comprovar, por
meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais, bem como
para a prática dos demais atos do certame.

5. PROPOSTA DE PREÇO:
5.1. A Proposta Financeira deverá ser cotada pelo valor global, em uma única via,
datilografada ou digitada de forma clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, datada e
assinada pelo representante legal da empresa.
5.2. A proposta de preço deverá conter as seguintes indicações:
a) Razão Social e CNPJ;
b) Número do Pregão;
c) Descrição do objeto da presente licitação.
c1) A descrição das características especificadas para os serviços deverão obedecer à
mesma sequência utilizada para descrever as especificações exigidas, conforme Anexos I do
Edital.
5.3. Deverão estar incluídos no preço, todos os insumos que o compõe, tais como as despesas
com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente
sobre à execução do objeto desta licitação, sem quaisquer ônus para a Administração, e
quaisquer outros que incidam sobre a avença.
5.4. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da data aprazada para a
sua entrega;
5.5. Apresentada a proposta, o proponente estará automaticamente aceitando e se sujeitando
às cláusulas e condições do presente Edital;
5.6. Para efeito de apresentação de propostas, fica fixado o preço máximo da proposta,
conforme especificado abaixo:
5.6.1. Fica fixado o valor mensal máximo estimado desta licitação em R$ 2.800,00 (Dois
Mil Oitocentos Reais), conforme estabelecido no Oficio de Solicitação.
5.7. Todos os encargos tributários, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, deverão
estar inclusos no preço.
5.8. QUALQUER PROPOSTA COM VALOR SUPERIOR AO ESTIMADO SERÁ
AUTOMATICAMENTE DESCLASSIFICADA.

6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
6.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a autora da oferta
de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela
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poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a
proclamação da vencedora.
6.2. Não havendo, pelo menos, 3 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior,
poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 3 (três), oferecer novos lances,
verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas.
6.3. No curso da sessão, as autoras das propostas que atenderem aos requisitos dos itens
anteriores serão convidados, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e
sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir da autora da proposta classificada em
segundo lugar, até a proclamação da vencedora.
6.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será realizado sorteio para
determinação da ordem de oferta dos lances.
6.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à
licitante, obedecida a ordem prevista nos itens 6.3 e 6.4.
6.5.1. Dada a palavra a licitante, esta disporá de até 2 (dois) minutos para apresentar nova
proposta.
6.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate.
6.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente
desistente às penalidades constantes no item 13 deste edital.
6.8. O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo pregoeiro, implicará
na exclusão da licitante da etapa competitiva e, consequentemente, no impedimento de
apresentar novos lances, sendo mantido o último preço apresentado pela mesma, que será
considerado para efeito de ordenação das propostas.
6.9. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a
proposta escrita de menor preço, podendo o pregoeiro negociar diretamente com a proponente
para que seja obtido preço melhor.
6.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo pregoeiro, as
licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
6.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o menor preço
apresentado, o pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de valor mais baixo,
comparando-a com os valores emitidos pelo Setor Financeiros desta Prefeitura, decidindo
motivadamente a respeito.
6.12. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e aceitáveis. Será
declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço, desde que a proposta tenha sido
apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja compatível com o preço de
mercado.
6.13. Serão desclassificadas as propostas que:
a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;
b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas;
c) afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos requisitos
do item 5;
d) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços manifestamente
inexequíveis.
Observação: Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos,
sem previsão no edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não
for conflitante com o instrumento convocatório.
6.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não previstas no
edital.
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6.15. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no
art. 44, §2º, da Lei Complementar 123/06, sendo assegurada, como critério do desempate,
preferência de contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as
cooperativas que atenderem ao item 3.5.1, deste edital.
6.15.1. Entende-se como empate ficto àquelas situações em que as propostas apresentadas
pela microempresa e pela empresa de pequeno porte, sejam superiores em até 5% (cinco por
cento) à proposta de menor valor.
6.16. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma:
a) A microempresa, a empresa de pequeno porte detentora da proposta de menor valor será
convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco) minutos, nova proposta, inferior àquela
considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora do certame.
b) Se a microempresa, a empresa de pequeno porte, convocada na forma da alínea anterior,
não apresentar nova proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem de
classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte remanescentes, que se
enquadrarem na hipótese do item 6.15.1 deste edital, a apresentação de nova proposta, no
prazo previsto na alínea a deste item.
6.17. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte, satisfizer as exigências do item
6.16 deste edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da proposta
originariamente de menor valor.
6.18. O disposto nos itens 6.15 a 6.17, deste edital, não se aplica às hipóteses em que a
proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno
porte.
6.19. Da sessão pública do pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo de
outros, o registro das licitantes credenciadas, as propostas escritas e verbais apresentadas, na
ordem de classificação, a análise da documentação exigida para habilitação e os recursos
interpostos.
6.20. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e
quaisquer informações acerca do objeto ser esclarecida previamente junto ao setor de
Licitações deste Município, conforme subitem 13.1 deste edital.
6.21. Caso haja necessidade de adiamento da sessão pública, será marcada nova data para
continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes.
7. DA HABILITAÇÃO:
7.1.1. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar, dentro do
ENVELOPE Nº. 2, os seguintes documentos:
a) Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição Federal,
conforme o modelo do Decreto Federal n.º 4.358-02;
b) Declaração sob as penas da lei, firmada pelo representante legal da licitante, de que não foi
declarada inidônea para licitar e ou contratar com a Administração Pública.
c) Declaração de Inexistência de Vínculo;
7.1.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de
documentos de eleição de seus administradores;
c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);
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d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo
órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
7.1.3 REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
a) Prova de regularidade conjunta para com a Fazenda Federal/Seguridade
Social/Procuradoria Geral da União e de regularidade relativa à Seguridade Social
(CND/INSS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos
em lei;
b) Prova de regularidade conjunta para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou
sede do licitante;
c) prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);
d) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa (CNDT), Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada
pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943.
e) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Estado e do Município, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades.
f) Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social (2016),
devidamente registrado na JUCERN, apresentados na forma da lei, que comprovem a boa
situação financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancete ou balanços
provisórios, podendo ser atualizado por índices oficiais quando encerrados há mais de três
meses da data da apresentação da proposta.
g) Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede do licitante,
com data não superior a 60 (sessenta) dias, contados da data de apresentação da Proposta.
7.2 QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E PARTICIPAÇÃO
a) comprovação de aptidão para desempenho das atividades pertinentes e compatíveis em
características (Art. 30, II da Lei Federal 8.666/93 e posteriores alterações) através de
Atestados de Capacidade Técnica expedidos por no mínimo 02 (duas) pessoas Jurídica de
Direito Público ou Privado, acompanhado de cópias do(s) respectivo(s) contrato(s),
comprovando ter a licitante realizado serviço igual ou similar, ao objeto, e ao detalhamento do
objeto do certame, conforme anexo I – Termo de Referência deste Edital;
b) Certificado Nacional de Propriedade Intelectual – INPI, de pelo menos um dos sistemas,
objeto do certame.
8. DA ADJUDICAÇÃO:
8.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar o menor
preço, será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o respectivo objeto deste certame.
8.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o pregoeiro inabilitará a licitante
e examinará as ofertas subsequentes e qualificação das licitantes, na ordem de classificação e,
assim, sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao edital, sendo a respectiva
licitante declarada vencedora, ocasião em que o pregoeiro poderá negociar diretamente com a
proponente para que seja obtido preço melhor.
8.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará a
vencedora e, a seguir, proporcionará às licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção
de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e
motivada, importará na decadência do direito de recorrer por parte da licitante.
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9. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:
9.1. Tendo a licitante manifestado motivadamente, na sessão pública do pregão, a intenção de
recorrer, esta terá o prazo de 3 (três) dias corridos para apresentação das razões de recurso.
9.2. Constará na ata da sessão a síntese das razões de recurso apresentadas, bem como, o
registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestarem-se
sobre as razões do recurso no prazo de 3 (três) dias corridos, após o término do prazo da
recorrente, proporcionando-se, a todas, vista imediata do processo.
9.3. A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na sessão
pública do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos.
9.4. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o ato
recorrido, a qual poderá, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê-lo
subir, acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do
prazo de 5 (cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade
daquele que houver dado causa à demora.
10. DOS PRAZOS:
10.1. – O prazo de contratação deste objeto é de 08 meses a partir da assinatura do contrato,
podendo ser prorrogado por períodos sucessivos e automáticos de 08 meses até atingir o prazo
máximo de 60 meses, conforme Artigos 57 inciso II e Artigo 65 parágrafo 8º da Lei nº
8.666/93. A parte contratante que não pretender a prorrogação, deverá manifestar a sua
intenção, no prazo de 30 (trinta) dias antes do término de cada exercício.
10.2. – Mensalmente a empresa contratada emitirá Relatório das atividades desenvolvidas no
mês de referência para avaliação do Controle Interno.
10.3. – Sendo o prazo para a início dos serviços será de até 5 (cinco) dias após a assinatura do
contrato.
11. DO PAGAMENTO:
11.1- O pagamento dos serviços será efetuado da seguinte forma:
a) O pagamento será realizado mensalmente, em até 10 (dez) dias úteis após a apresentação da
nota fiscal dos serviços realizados no mês anterior, atestada pela autoridade competente,
devendo para isto, ficar identificado o nome do Banco, Agencia, localidade e número da conta
corrente em que deverão ser realizados os créditos.
11.2- A nota fiscal emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização, a
indicação do número do processo e número do pregão, a fim de se acelerar o trâmite de
liberação do documento fiscal para pagamento.

12. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
12.1 - As despesas decorrentes da presente Licitação, correrão por conta das Dotações
Orçamentárias constantes do Parecer Contábil, anexo aos autos, integrante do Processo
Licitatório Nº 038/2018 na modalidade de Pregão Presencial Nº 032/2018.
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00.601.09.272.0047.2.088 GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO REGIME
PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - FUNPRESCE – 3.3.90.39.99 – OUTROS SERVIÇOS DE
TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA - FICHA (0614).
13. DAS PENALIDADES
13.1 – Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do Pregão ou de
contratada, as Licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas à seguintes penalidades:
a) deixar de apresentar a documentação exigida na Licitação: suspensão do direito de licitar e
contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos e multa de até 10% (dez por
cento) sobre o valor estimado da contratação;
b) manter comportamento inadequado durante o pregão: afastamento do certame e suspensão
do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos;
c) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 05 (cinco) anos e multa de 10% (dez por
cento) sobre o valor estimado da contratação;
d) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem
prejuízo ao resultado: advertência;
e) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 05 (cinco) dias, após os quais
será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% (meio por cento) sobre o
valor atualizado do contrato;
f) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 03 (três) anos e multa de até 8% (oito por cento) sobre o valor
correspondente ao montante não adimplido do contrato;
g) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 05 (cinco) anos e multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado do contrato;
h) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
Pública pelo prazo de 05 (cinco) anos e multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor
atualizado do contrato.
13.2 - As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
13.3 - Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que for imposta a contratada em virtude de penalidade ou
inadimplência contratual.
14 – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
14.1 – Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas decorrentes de
interpretação deste Edital, deverão ser solicitadas, ao Município de Cedro/PE, Setor de
Licitações, sito à Rua Sete de Setembro, 68, Centro ou pelos telefones (87). 3889 1156, no
horário das 08:00 às 12:00 horas, ou por email: licitacaocedrope@yahoo.com.br com
antecedência mínima de 03 (três) dias da data marcada para o recebimento dos envelopes.
14.2 – Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação ao presente
Pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados, no Município, no Setor de
Licitações.
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14.3 - Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a
realização de ato do certame na data marcada, a data constante deste edital será transferida,
automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal subsequente ao ora fixado.
14.4 - Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na
documentação o seu endereço, e-mail e os números de fax e telefone.
14.5 - Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão ser
apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada por tabelião. Os
documentos extraídos de sistemas informatizados (internet) ficarão sujeitos à verificação da
autenticidade de seus dados pela Administração.
14.6 - As autenticações poderão também ser feitas pelo Pregoeiro ou Membro da Equipe de
apoio, nos termos do artigo 32 da Lei nº 8.666/93, até um dia antes do horário previsto para o
ato de abertura do envelope respectivo, desde que referidas cópias se façam acompanhar dos
documentos originais, sendo esses últimos devolvidos, após a autenticação requerida, ao
representante legal presente, obedecendo o horário das 08:30 às 13:00 horas.
14.7 - A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições
c4ontratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por conveniência da
Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8.666-93, sobre o
valor inicial contratado.
14.8 - Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
14.9 - A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público, devendo
anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de indenizar (art. 49 da
Lei Federal nº 8.666-93).
14.10 - A Administração poderá indicar prepostos, convenientemente credenciados junto a
contratada, com autoridade para exercer, em nome da Administração, toda e qualquer ação de
orientação geral, controle e fiscalização dos serviços à serem executados.
14.11 – Fica eleito o Foro da Comarca de Serrita/PE, para dirimir quaisquer litígios oriundos
deste Pregão e do contrato dele decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais
privilegiado que seja.

Cedro/PE, 28 de Fevereiro de 2018.
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ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2018
TERMO DE REFERÊNCIA – Prestação de Serviços correspondente a empresa
especializada através de aluguel de Sistema para atender a necessidade do Fundo de
Previdência dos Servidores de Cedro PE – FUNPRESCE, deste Município, no corrente ano,
de conformidade com as descrições e especificações no anexo I, deste edital.
1. DO OBJETO
1.1. Esse termo visa a contratação dos serviços para aluguel de Sistema de Contabilidade e
acompanhamento da geração de dado e relatórios exigidos pelos órgãos de fiscalização,
atendendo as necessidades do Fundo de Previdência dos Servidores de Cedro PE –
FUNPRESCE, deste Município, no corrente ano, de conformidade com as descrições e
especificações no anexo I, deste edital.
2. JUSTIFICATIVA
2.1. A locação do sistema consiste em atender as necessidades do Fundo de Previdência dos
Servidores de Cedro PE – FUNPRESCE, onde será feito um controle rigoroso das obrigações
pessoais do Fundo com os seus servidores inativos. No Setor contábil, com o fornecimento de
sistema de contabilidade para gerenciar os lançamentos orçamentários e financeiros e auxiliar
o Financeiro na execução de pagamentos e o Portal da Transparência, para divulgação dos
atos de receitas e despesa do Funpresce de forma online, diariamente.
3 - DETALHAMENTO GERAL DO OBJETO:
3.1. Contratação dos serviços para aluguel de Sistema de Contabilidade e acompanhamento da
geração de dado e relatórios exigidos pelos órgãos de fiscalização, atendendo as necessidades
do Fundo de Previdência dos Servidores de Cedro PE – FUNPRESCE, deste Município, no
corrente ano, de conformidade com as descrições e especificações no anexo I, deste edital.
4 – DETALHAMENTO ESPECÍFICO
4.1. Contratação dos serviços para aluguel de Sistema de Contabilidade e acompanhamento da
geração de dado e relatórios exigidos pelos órgãos de fiscalização, atendendo as necessidades
do Fundo de Previdência dos Servidores de Cedro PE – FUNPRESCE, deste Município, de
conformidade com as descrições e especificações no anexo I, deste edital.
4.2. Especificações Técnicas para a instalação dos Sistemas desktop, serão necessários
computadores com as seguintes características: HD de no mínimo 500 GB, memória de RAM
mínima de 512 Mb, sistema operacional Windows, sendo a versão mínima aceitável o XP, os
quais serão providenciados pela contratante.
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5 - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1. Pela perfeita execução do objeto licitado, o FUNPRESCE efetuará o pagamento do preço
proposto pela licitante vencedora, mensalmente, em moeda corrente, mediante ordem
bancária, até a data do vencimento, atestados os serviços ou aluguel correspondente pela
Gerente do FUNPRESCE deste Município, desde que não haja fato impeditivo provocado
pela licitante vencedora;
5.2. O prazo de vencimento da fatura mensal deverá ser fixado em uma única data,
preferencialmente no dia 05 (cinco) de cada mês subsequente;
5.3. A fatura mensal deverá discriminar as alíquotas dos impostos e contribuições em função
de seu preço;
5.4. O número do CNPJ, constante da fatura, deverá ser aquele fornecido na fase de
habilitação da licitação que comportará este Termo de Referência;
5.5. O pagamento somente será efetuado mediante contra apresentação da fatura mensal;
5.6. Ocorrendo erros na fatura ou circunstâncias que impeçam a liquidação das despesas, a
licitante vencedora será oficialmente comunicada pela FUNPRESCE, e a partir daquela data o
pagamento ficará suspenso até que sejam providenciadas as medidas saneadoras. O prazo para
pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação e reapresentação da fatura.
5.7. Caso a identificação de cobrança indevida ocorra após o pagamento da fatura, o fato será
informado à licitante vencedora para que seja efetuada a devolução do valor correspondente
no próximo documento de cobrança;
5.8. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora, enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou
inadimplência, sem que o atraso gere direito a acréscimos de qualquer natureza.
6- DAS CONDIÇÕES MÍNIMAS PARA CONTRATAÇÃO
6.1. Os serviços por ocasião de aluguel serão prestados sempre que for solicitada pela
Contratante, sempre que se fizer necessário.
7 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
7.1. Além de outras decorrentes de normas legais e da natureza da presente licitação, são
obrigações da Contratada:
7.2 Prestar os serviços e/o aluguel licitados em estrita conformidade com as especificações
deste instrumento, os quais serão executados no FUNPRESCE.
7.3. Responsabilizar-se por todas as despesas e encargos de qualquer natureza com pessoal de
sua contratação necessário à execução do objeto contratual, inclusive os encargos relativos à
legislação trabalhista e as despesas com locomoção, hospedagem e alimentação para a
assessoria ostensiva semanal e mensal e auditoria semestrais, conforme 7.1, “b” e “c”.
7.4. Assumir inteira responsabilidade civil, administrativa e penal por quaisquer danos e
prejuízos materiais ou pessoais causados diretamente ou por seus empregados ou prepostos, à
contratante ou a terceiros.
7.5. Utilizar de forma privativa e confidencial, os documentos fornecidos pelo FUNPRESCE
para a execução do Contrato.
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8- OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

8.1. Constituem obrigações da contratada, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei nº
8.666/93, as seguintes:
8.1.1. Obedecer às especificações constantes no Termo de Referência;
8.1.2. Disponibilizar o código-fonte dos sistemas à Prefeitura de Cedro PE;
8.1.2. Responsabilizar-se pela prestação dos serviços, ressaltando que todas as despesas de
transporte e outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade
da contratada;
8.1.3. Prestar os serviços dentro do prazo estipulado;
8.1.4. O retardamento na prestação dos serviços, não justificado considerar-se-á como infração
contratual;
8.1.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
8.1.6. Manter com a Contratante relação sempre formal, por escrito, ressalvados os
entendimentos verbais motivados pela urgência, que deverão ser de imediato, confirmados por
escrito;
8.1.7. Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto do contrato,
compreendidas todas as despesas incidentes direta ou indiretamente no custo, inclusive os
previdenciários e fiscais, tais como impostos ou taxas, custos de deslocamento necessários aos
serviços objeto deste contrato;
8.1.8. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital de licitação,
consoante o que preceitua o inciso XIII do artigo 55 da Lei nº. 8.666/93, atualizada.
8.1.9. A contratada deverá enviar backup das informações em TXT. CVS. ou XLS. em mídia
digital e/ou física sempre que solicitado pela contratante.
8.1.10. É de responsabilidade da contratada a instalação do software, banco de dados e sistema
operacional no data conter da contratante.
8.1.11. Atender os chamados, referente aos serviços técnicos em um prazo máximo de 24
(vinte e quatro) horas, no horário de expediente, contados a partir do momento do registro da
solicitação na área técnica da CONTRATADA com o devido número de protocolo.
8.1.12. Informar ao departamento solicitante a ocorrência de fatos que possam interferir, direta
ou indiretamente, na regularidade do presente ajustes.
OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
9.1. Constituem obrigações da contratante:
9.1.1. Exercer a fiscalização da execução do objeto licitado;
9.1.2. Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais;
9.1.3. Efetuar o pagamento devido, na forma estabelecida neste contrato;
9.1.4. Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução pela CONTRATADA,
dando-lhe acesso e promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados
da contratada, cumprindo com as obrigações pré- estabelecidas;
9.1.5. Comunicar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada;
9.1.6. Analisar a nota fiscal para verificar se a mesma é destinada a Instituição e se as
especificações são as mesmas descritas no termo de referência;
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9.1.7. Comunicar por escrito à CONTRATADA a não prestação do serviço, apontando as
razões de sua não adequação aos termos contratuais;
9.1.8. À Contratante, é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude
dessa responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o cumprimento
das especificações e condições deste objeto;
9.1.9. O recebimento do objeto deste contrato será provisório, para posterior verificação, da
sua conformidade com as especificações e da proposta pela área técnica competente,
garantindo sua conformidade com o objeto licitado.

10- CUSTO MENSAL
10.1. O valor médio admitido mensal é de R$ 2.800,00 (Dois Mil e Oitocentos Reais),
apurado através de média dos valores praticados no mercado e pago em anos anteriores.
10.2.Os valores dos serviços deverão ser fixos e cotados em moeda nacional, observado o
valor máximo admitido neste edital.
10.3.Nos preços apresentados deverão estar incluídas todas as despesas com materiais,
mão-de-obra, ferramentas, equipamentos, transporte na localidade da sede da entidade,
seguros, taxas, tributos, incidências fiscais e contribuições de qualquer natureza ou espécie,
encargos sociais, salários, custos diretos e indiretos e quaisquer outros encargos, quando
necessários à perfeita execução do objeto da Licitação.
10.4. O Pagamento dos Serviços será realizado mensalmente.
11. - QUANTO A QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:
11.1 O licitante deverá apresentar no mínimo 01 (um) atestado, com firma reconhecida,
emitido por entidade de direito público ou privado comprovando que a empresa licitante
executou serviços compatíveis com o objeto do presente certame.
11.2 O atestado a que se refere o subitem anterior deverá conter, no mínimo, as seguintes
informações:
11.3 Serviços fornecidos e em qual período;
11.4 Clara identificação do emitente, visando realização de possíveis diligências;
11.5 Manifestação quanto a qualidade e/ou satisfação dos serviços fornecidos;
11.6 Declaração, assinada pelo responsável legal, de que o licitante interessado possui, em sua
equipe técnica, na data prevista para entrega da proposta de preço, profissional de nível
superior, ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, que seja detentor de
qualificação suficiente para execução dos serviços especializados;
11.7 Apresentação de Registro de Inscrição no Conselho Regional de Contabilidade e/ou
órgão correspondente do profissional que atuará em nome da empresa;
12- CONCLUSÃO
12.1.O presente Termo de Referência tem por finalidade estabelecer condições para melhorar
o desempenho da Gestão no FUNPRESCE, para adequação desta Instituição Municipal às
atuais exigências impostas, notadamente no tocante ao planejamento, a transparência, ao
controle e a responsabilização dos gestores, que exigem assessoria de nível altamente
especializado, que tenha competência para analisar a situação existente e conceber programas
de revisão de processos e rotinas do setor contábil e financeiro, para se adaptar com a com
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rapidez aos novos requisitos.
É necessário, por conseguinte, que haja modernização nos sistemas e processos de trabalho,
onde as informações exigidas pela legislação e necessárias ao gerenciamento possam fluir
com rapidez e de forma sistemática, tanto para direcionar o foco da gestão para resultados,
como para atender aos controles interno, externo e social.

Cedro/PE, 28 de Fevereiro de 2018.

__________________________
Cleia Carlos Leite Araújo
Gerente de Previdência - FUNPRESCE
Portaria nº 019/2018
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MINUTA DO CONTRATO
Contrato de Prestação de Serviços,
que entre si fazem de um lado, o
Fundo
Previdenciário
do
Município de Cedro, e do outro,
_________________, na forma
abaixo.

O FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE CEDRO, Órgão Autônomo do
Município de CEDRO, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na ___________________,
____, Centro, Cedro, Estado de Pernambuco, neste ato representado por sua Gerente de Previdência,
Sra. _________________residente e domiciliado nesta cidade de Cedro, Estado de Pernambuco,
doravante denominado CONTRATANTE e, do outro lado, _____________________, ___________,
____________, inscrito(a) no CPF/CNPJ sob o N.º ________________, com sede/residente e
domiciliado(a) na __________________, N.º ____, bairro ________, na cidade de __________,
Estado de _________, doravante denominada de CONTRATADA, em razão do resultado do Pregão
Presencial n.º 032/2018, e conforme determinações contidas na Lei nº 8.666/93, regente a nível
nacional das licitações e contratos dos entes da administração pública, e que rege também este, ajustam
e celebram entre si, o presente contrato administrativo de prestação de serviços, que se regerá pelas
cláusulas abaixo pactuadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente Contrato a CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE SISTEMA DE CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DA
GERAÇÃO DE DADOS E RELATÓRIOS EXIGIDOS PELOS ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO,
PARA ATENDER AS NECESSIDADES FUNDO/INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO
MUNICÍPIO DE CEDRO –PE, FUNPRESCE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES,
QUANTIDADES E VALORES ESTIMADOS DISCRIMINADAS NA SOLICITAÇÃO., DE
ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES, QUANTIDADES E VALORES ESTIMADOS
DISCRIMINADAS NA SOLICITAÇÃO E EDITAL E SEUS ANEXOS.
PARÁGRAFO ÚNICO – A lavratura do presente Contrato decorre Consubstanciado nos
termos da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar nº 147 de 17 de agosto de 2014,
Decreto Federal nº 3.555 de 08 de agosto de 2000, e subsidiariamente a Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993, e suas alterações posteriores, bem como pelas normas e condições estabelecidas, e face à
classificação das propostas apresentadas no Pregão, publicadas no site do Município, celebram o
presente instrumento com observância estrita de suas cláusulas que em sucessivo e reciprocamente
outorgam e aceitam, de conformidade com os preceitos de direito público. Fundamenta-se o presente
instrumento na licitação realizada sob a modalidade de Pregão Presencial do tipo MENOR PREÇO
MENSAL GLOBAL, elaborado pelo pregoeira e equipe, instituída por meio da Portaria nº 014/2018,
datada de 28/02/2018.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO
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O valor total do presente contrato é de R$ ________________________, conforme proposta
da contratada, mediante atesto da execução dos serviços.
CLÁUSULA TERCEIRA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
00.601.09.272.0047.2.088 - GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DO REGIME PRÓPRIO DE
PREVIDÊNCIA - FUNPRESCE – 3.3.90.39.99 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA
JURÍDICA - FICHA (0614).
CLÁUSULA QUARTA - RESCISÃO CONTRATUAL
Este contrato poderá ser rescindido nos termos dos artigos 77 a 79 previstos na Lei 8666/93.
Ocorrendo a rescisão do presente contrato, por qualquer motivo, fica a CONTRATANTE desobrigada
de qualquer indenização.
O descumprimento das obrigações assumidas neste Contrato deverá ser objeto de comunicação escrita,
tendo a parte inadimplente o prazo de 05 (cinco) dias para alegar o que entender de direito.
CLÁUSULA QUINTA - DO PRAZO DE CONTRATAÇÃO DA VIGÊNCIA
O prazo de contratação deste objeto é de __ meses a partir da assinatura do contrato,
podendo ser prorrogado por períodos sucessivos e automáticos de 12 meses até atingir o prazo máximo
de 60 meses, conforme Artigos 57 inciso II e Artigo 65 parágrafo 8º da Lei nº 8.666/93.
A parte contratante que não pretender a prorrogação, deverá manifestar a sua intenção, no
prazo de 30 (trinta) dias antes do término de cada exercício.
CLÁUSULA SEXTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
6.1. Constituem obrigações da contratante:
61.1. Exercer a fiscalização da execução do objeto licitado;
6.1.2. Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais;
6.1.3. Efetuar o pagamento devido, na forma estabelecida neste contrato;
6.1.4. Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução pela CONTRATADA, dando-lhe
acesso e promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados da contratada,
cumprindo com as obrigações pré- estabelecidas;
6.1.5. Comunicar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada;
6.1.6. Analisar a nota fiscal para verificar se a mesma é destinada a Instituição e se as especificações
são as mesmas descritas no termo de referência;
6.1.7. Comunicar por escrito à CONTRATADA a não prestação do serviço, apontando as razões de
sua não adequação aos termos contratuais;
6.1.8. À Contratante, é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa
responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o cumprimento das
especificações e condições deste objeto;
6.1.9. O recebimento do objeto deste contrato será provisório, para posterior verificação, da sua
conformidade com as especificações e da proposta pela área técnica competente, garantindo sua
conformidade com o objeto licitado.
CLAUSULA SETIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
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7.1. Constituem obrigações da contratada, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei nº 8.666/93,
as seguintes:
7.1.1. Obedecer às especificações constantes no Termo de Referência;
7.1.2. Disponibilizar o código-fonte dos sistemas ao FUNPRESCE;
7.1.2. Responsabilizar-se pela prestação dos serviços, ressaltando que todas as despesas de transporte e
outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade da contratada;
7.1.3. Prestar os serviços dentro do prazo estipulado;
7.1.4. O retardamento na prestação dos serviços, não justificado considerar-se-á como infração
contratual;
7.1.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros,
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa
responsabilidade à fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado;
7.1.6. Manter com a Contratante relação sempre formal, por escrito, ressalvados os entendimentos
verbais motivados pela urgência, que deverão ser de imediato, confirmados por escrito;
7.1.7. Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto do contrato,
compreendidas todas as despesas incidentes direta ou indiretamente no custo, inclusive os
previdenciários e fiscais, tais como impostos ou taxas, custos de deslocamento necessários aos serviços
objeto deste contrato;
7.1.8. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital de licitação, consoante o que
preceitua o inciso XIII do artigo 55 da Lei nº. 8.666/93, atualizada.
7.1.9. A contratada deverá enviar backup das informações em TXT. CVS. ou XLS. em mídia digital
e/ou física sempre que solicitado pela contratante.
7.1.10. É de responsabilidade da contratada a instalação do software, banco de dados e sistema
operacional no data conter da contratante.
7.1.11. Atender os chamados, referente aos serviços técnicos em um prazo máximo de 24 (vinte e
quatro) horas, no horário de expediente, contados a partir do momento do registro da solicitação na
área técnica da CONTRATADA com o devido número de protocolo.
7.1.12. Informar ao departamento solicitante a ocorrência de fatos que possam interferir, direta ou
indiretamente, na regularidade do presente ajustes.
CLÁUSULA OITAVA - DAS PENALIDADES E DAS MULTAS
8.1. A CONTRATADA sujeita-se as seguintes penalidades:
a) Advertência, por escrito, sempre que ocorrerem pequenas irregularidades.
b) Multa sobre o valor total do contrato atualizado pelo IGP-M de:
I. 0,5% pelo descumprimento de cláusulas contratuais ou norma de legislação pertinente;
II. 10%nos casos de inexecução total ou parcial, execução imperfeita ou em desacordo com as
especificações na execução do objeto contratado;
III. 0,05% por dia de atraso que exceder o prazo fixado para a entrega do produto, relevando-se a
critério da CONTRATANTE o prazo de prorrogação previsto.
IV. A multa dobrará a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30 % (trinta por cento) do
valor atualizado do contrato, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos que venham a ser causados
ao interesse público e da possibilidade da rescisão contratual.
c) Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com a
administração, pelo prazo de dois anos, dependendo do tipo de irregularidade ocorrida.
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d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a administração pública, feita pelo Prefeito
Municipal, nos casos de falta grave, em especial nos casos de dolo, culpa, simulação ou fraude na
execução deste contrato e outros a critério da Administração
CLÁUSULA NONA - DA FORÇA MAIOR E DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO
9.1. São considerados casos de força maior, para isenção de multas, quando o atraso da entrega
ocorrer:
a) Por interrupção dos meios de transporte;
b) Por Calamidade pública;
c) Por acidentes que implique em retardamento da prestação dos serviços, sem culpa da
CONTRATADA;
d) Por falta de pagamento devido pelo município;
Este contrato poderá ser alterado, com as devidas justificativas, conforme prevê o Artigo 65
da Lei 8666 e suas alterações.
CLÁUSULA
DÉCIMA
DA
RECOMPOSIÇÃO
ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO

DO

EQUILIBRIO

10.1. Ocorrendo desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, a Administração poderá restabelecer
a relação pactuada, nos termos do art. 65, II, letra “d”, da lei 8.666/93, pelo índice acumulado do
IGP-M, após um ano de vigência a partir da data base da proposta.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO
11.1 - Fica designado a Servidora CLEIA CARLOS LEITE ARAÚJO Função GERENTE DE
PREVIDENCIA - FUNPRESCE, Portaria Nº 019/2018, como Gestor (a) Fiscalizador (a) do presente
Contrato, o qual acompanhará a execução do serviço, que registrará os acontecimentos considerados
relevantes, bem como as providencias tomadas para sanar as falhas identificadas, ou ainda, a recusa do
licitante vencedor em saná-las no prazo de até 03 (Três) dias.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1. Aplicar-se-á a Lei Federal nº. 8666/93, com suas posteriores modificações, nos casos omissos do
presente contrato.
12.2. É competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, oriundas do presente
contrato o Foro da Comarca de Serrita/PE com expressa renúncia a qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
12.3. E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e contratado, foi lavrado o
presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma, uma das quais se destina à Contratada, o
qual depois de lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes.

Cedro PE, ____ de __________ de 2018.
CONTRATANTE:
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________________________________
CLEIA CARLOS LEITE ARAÚJO
GERENTE DE PREVIDENCIA - FUNPRESCE
PORTARIA Nº 019/2018
CONTRATADA:
___________________________
Testemunhas:
01. ______________________________________
Nome:
CPF:
02. ______________________________________
Nome:
CPF:
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ANEXO III
MODELO DE DECLARAÇÃO

Ref: Edital de Processo Licitatório Nº 038/2018 e Pregão Presencial Nº
032/2018

................................................................,
inscrito
no
CNPJ/MF
nº
......................................, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a)
.........................................., portador(a) da Carteira de Identidade nº
............................................ e do CPF nº .............................................,
DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de
21 de junho de 1993, 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 emprega menor de dezesseis em qualquer trabalho, salvo na
condição de aprendiz a partir dos 14 anos.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

(Local),........de.........................................de ..........

________________________
Assinatura representante legal
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ANEXO IV
MODELO DE CREDENCIAMENTO
(Papel timbrado ou carimbo da empresa)

A________(Razão Social da Empresa)__________,CNPJ nº_________, com
endereço

à

______________________________,

_________________________(proprietário,
gerente,

sócio

através

proprietário,

do

seu

presidente,

diretor),______________________

(

nacionalidade),____________(estado civil), portador do RG nº___________,
CPF nº _____________, residente à____________ , CONSTITUI como seu
representante no certame licitatório – modalidade Pregão Presencial Nº
032/2018 a ser realizado pela Prefeitura Municipal de Cedro PE, o Sr.(a)
__________________

(nacionalidade)________________(estado

civil),

portador do RG Nº_______________, CPF Nº_________________, residente à
___________________, que poderá formular ofertas e lances de preço e praticar
todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da representante, inclusive
renúncia ao direito de interpor e desistir de recursos.
(Local),........de.........................................de ..........
_________________________________________
NOME DO RESPONSÁVEL LEGAL
CARIMBO

Carimbo, nome e assinatura do responsável legal, que comprove mediante cópia do
contrato social ou procuração pública ou particular com firma reconhecida em cartório,
poderes para tal investidura.
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ANEXO V
MODELO
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICRO EMPRESA
ou
EMPRESA DE PEQUENO PORTE

_______________________________________________________________,
inscrita no CNPJ no _________________________________, por intermédio de
seu
representante
legal,
o(a)
Sr.
(a.)
__________________________________________________________,
portador(a) da Carteira de Identidade nº __________________ e do CPF nº
_______________________________, e do seu contador, o (a) Sr.
(a)____________________________________, portador do CRC nº
____________________, DECLARA, para fins de participação no Pregão
Presencial Nº 032/2018, sob as sanções administrativas cabíveis e sob as penas
da lei, que esta empresa, na presente data, está enquadrada como MICRO
EMPRESA ou EMPRESA DE PEQUENO PORTE.
Declara ainda que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo
4o do artigo 3o da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006.

___________________________________
(data)
__________________________________________________
(representante legal)
__________________________________________________
(contador)

Obs.: Esta declaração deverá ser entregue, na abertura da Sessão, no
momento do credenciamento fora e separadamente dos envelopes
(Documentação e Proposta) exigidos nesta licitação.
Esta declaração poderá ser substituída pela Declaração Simplificada
emitida pela Junta Comercial que conste o referido enquadramento.
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ANEXO – VI
(Papel timbrado ou carimbo da empresa)

DECLARAÇÃO EXIGIDA PELO INCISO VII, ART. 4º DA LEI
FEDERAL Nº 10.520/2005.
Ao (a)
Pregoeiro (a) da Prefeitura Municipal de Cedro /PE
Ref.: PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2018
Tendo examinado o Edital, nós, abaixo-assinados, declaramos junto ao (a)
Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Cedro/PE que cumprimos plenamente os
requisitos de habilitação, com os documentos devidamente atualizados na forma
da legislação vigente, que se encontram dentro do Envelope de nº 02 –
Documentos de Habilitação, em conformidade com o inciso VII, Art. 4º da Lei
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, para participação no Pregão
Presencial de Nº 032/2018, que realizar-se-á no dia 15/03/2018, às 09:00hs.
Declaramos ainda, estar ciente que a falta de atendimento a qualquer exigência
para habilitação constante do edital, ensejará aplicação de penalidades previstas
nos termos deste edital e seus anexos aos Declarantes.

(Local),........de.........................................de ..........

___________________________________
(Assinatura)

Carimbo, nome e assinatura do responsável legal, que comprove poderes
devidamente comprovados para tal investidura.
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ANEXO VII
(MODELO)
DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE DA EMPRESA

À Comissão de Licitação Permanente

A empresa.........................................................................., inscrita no CNP sob
nº..................................................,
estabelecida
no
endereço........................................, através de seu representante legal,
DECLARA, sob as penas da lei, que não foi declarada inidônea para licitar ou
contratar com a Administração Pública.

Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.

Em...........de..................................de..................

________________________
Assinatura representante legal
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ANEXO – VIII
DECLARAÇÃO DE VINCULO EMPREGATÍCIO E
PARENTESCO
Eu _____________________________________________, portador(a) do RG
nº _________________ e do CPF nº ____________________, representante
legal da Empresa ____________________________________, CNPJ Nº
_________________,
residente
e
domiciliada
no
(a)
______________________________________________
DECLARO, sob as penas da Lei, para os devidos fins que não possuo
parentesco consanguíneo ou afim, até 3º grau, com membros da Comissão de
Licitação e demais membros da Administração Pública Municipal. Declaro,
ainda, não possuir vínculo empregatício com esta Administração.
Por se verdade, dato e assino
abaixo.
Local e data, _______________, ___ de ____________de 2018.
_________________________________
(Nome do representante)
(Cargo/Função)
Declarante
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ANEXO IX
Processo Licitatório Nº 038/2018
Pregão Presencial

Nº 032/2018

PROPOSTA COMERCIAL
Setor de Licitação
Prefeitura Municipal de Cedro / PE

Prezados Senhores:

Manifestamos interesse em participar do processo licitatório instaurado por essa
Prefeitura, vimos perante o Sr.ª Pregoeira, respectivamente, apresentar a nossa proposta como
participante do Processo Licitatório Nº 038/2018, Pregão Presencial Nº 032/2018.
Nesta oportunidade, para todos os fins e legais efeitos, declaramos que
conhecemos os termos do Edital, bem assim o Contido na Lei Federal nº 8.666, de 21 de
Junho de 1993 e suas alterações.
ITEM

ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO

01

CONTRATAÇÃO
DE
SERVIÇOS
REFERENTE AO FORNECIMENTO DE
SISTEMA DE CONTABILIDADE E
ACOMPANHAMENTO DA GERAÇÃO
DE DADOS E RELATÓRIOS EXIGIDOS
PELOS ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO,
PARA ATENDER AS NECESSIDADES
FUNDO/INSTITUTO
DE
PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE
CEDRO
–PE,
FUNPRESCE,
DE
ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES,
QUANTIDADES
E
VALORES
ESTIMADOS DISCRIMINADAS NA
SOLICITAÇÃO.

VALOR
UNITÁRIO
(MENSAL)

VALOR
TOTAL
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Importa a presente proposta em R$ __(........)
Validade da Proposta 60 dias
Valor total da proposta: R$ ................ (...................................)
Data da Abertura: ..........................
Validade da Proposta: ................... dias
Forma de Pagamento: ....................
Razão Social
Cargo Responsável
CPF Nº .......................
Dados Bancários..................

Declaro para os devidos fins que nos preços propostos estão inclusos todos os encargos,
tributos, impostos e demais despesas necessárias para a realização dos serviços

Data da Proposta:

Local/Data

Carimbo e assinatura da empresa:
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AVISO DE LICITAÇÃO
MODALIDADE: Pregão Presencial
TIPO: Menor Preço
EDITAL –

Por Item

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 038/2018
PREGÃO PRESENCIAL Nº 032/2018

OBJETO DA LICITAÇÃO: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
REFERENTE
AO
FORNECIMENTO
DE
SISTEMA
DE
CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DA GERAÇÃO DE
DADOS E RELATÓRIOS EXIGIDOS PELOS ÓRGÃO DE
FISCALIZAÇÃO,
PARA
ATENDER
AS
NECESSIDADES
FUNDO/INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO
–PE, FUNPRESCE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES,
QUANTIDADES E VALORES ESTIMADOS DISCRIMINADAS NA
SOLICITAÇÃO, EDITAL E SEUS ANEXOS.
O(A) Presidente da Comissão Permanente de Licitação da PREFEITURA
MUNICIPAL DE CEDRO comunica aos interessados que no dia 15 de Março
de 2018 às 09:00 horas, na sala das sessões da Comissão Permanente de
Licitação, localizada na RUA SETE DE SETEMBRO, Cedro - PE, estará
recebendo Envelopes de Habilitação e de Propostas de Preços, para abertura de
Procedimento Licitatório cujo objeto supra citado. Os interessados poderão obter
o texto integral do Edital na sede da Comissão Permanente de Licitação da
PREFEITURA MUNICIPAL DE CEDRO, no endereço acima mencionado, a
partir da publicação deste Aviso, no horário de expediente das 08:00 às 12:00
horas. E no site do município. Maiores informações poderão ser obtidas através
do Fone (87)3889-1156.

Cedro/PE, 28 de Fevereiro de 2018.

RIVADENIRA JORGE SIDRIM
Pregoeira
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CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO - AVISO DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório Nº 038/2018
Pregão Presencial Nº 032/2018
Certifico para os devidos fins que, foi publicado, nesta data, através de afixação
na Portaria desta Prefeitura (Quadro de Avisos e Publicações) e Site do
Município, conforme determina a Lei n° 8.666/93, e suas alterações posteriores,
o Extrato referente ao AVISO DE LICITAÇÃO na modalidade Pregão
Presencial Nº 014/2018, cuja abertura está prevista para o dia 15 de Março de
2018 às 09:00 horas, para o Objeto: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
REFERENTE
AO
FORNECIMENTO
DE
SISTEMA
DE
CONTABILIDADE E ACOMPANHAMENTO DA GERAÇÃO DE
DADOS E RELATÓRIOS EXIGIDOS PELOS ÓRGÃO DE
FISCALIZAÇÃO,
PARA
ATENDER
AS
NECESSIDADES
FUNDO/INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICÍPIO DE CEDRO
–PE, FUNPRESCE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES,
QUANTIDADES E VALORES ESTIMADOS DISCRIMINADAS NA
SOLICITAÇÃO, constantes no Edital Convocatório.

Cedro/PE, 28 de Fevereiro de 2018.

RIVADENIRA JORGE SIDRIM
Responsável pela Publicação

