
ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

EDITAL

PREGÃO ELETRÔNICO N® 14/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N°0003074/2019

Toma-se público, para conhecimento dos interessados, que a PREFEITURA MUNICIPAL
DE PENEDO/AL, por meio da SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, sediada na
Avenida Wanderley, N° 141, Santa Luzia, Penedo/AL, realizará licitação, na modalidade
PREGÃO na forma ELETRÔNICA, com critério de julgamento MENOR PREÇO
GLOBAL, nos termos da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, do Decreto Municipal n° 659,
de 20 de fevereiro de 2021, do Decreto n° 7.746, de 05 de junho de 2012, do Decreto Municipal
n° 660, de 21 de fevereiro de 2021, da Instmção Normativa SLTI/MP n° 01, de 19 de janeiro de
2010, da Instrução Normativa SEGES/MP n° 03, de 26 de abril de 2018, da Lei Complementar
n° 123, de 14 de dezembro de 2006, da Lei n° 11.488, de 15 de junho de 2007, da Lei
Mvmicipal n° 1.583, de 17 de janeiro de 2017, aplicando-se subsidiariamente, a Lei n° 8.666, de
21 de junho de 1993, e as exigências estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 18/05/2021

Horário: 09h00min (Horário de Brasília)
Local: Portal de Licitações da Bolsa Nacional de Compras (BNC)

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GESTÃO DAS COMPRAS
PÚBLICAS PARA CAPACITAÇÃO TÉCNICA DE PESSOAL, CONSULTORIA,
ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA
PARA REALIZAR TREINAMENTO WORKFLOW COM FORNECIMENTO DE

SOFTWARE PRÓPRIO E INTEGRADO PARA SOLUÇÃO AO PLANEJAMENTO
DAS COMPRAS ANUAIS, de acordo com as especificações e exigências estabelecidas neste
documento e seus anexos.

1.2. A licitação será dividida em itens, conforme tabela constante do Termo de Referência,
ANEXO I deste Edital, facultando-se ao licitante a participação em quantos itens forem de seu
interesse.

1.3. O critério de julgamento adotado será o MENOR PREÇO GLOBAL, observadas as
exigências contidas neste Edital e seus^«exos quanto às especificações do objeto.

2. DO CREDENCIAMENTO
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2.1. O credenciamento da empresa interessada em participar do pregão eletrônico, deverá
ocorrer previamente na plataforma de licitações da Bolsa Nacional de Compras (BNC),
mediante a apresentação de Termo de Adesão, devidamente assinado concordando com as
cláusulas do Regulamento da BCN, disponível no endereço eletrônico www.bnc.org.br, no
mínimo, 48 (quarenta e oito) horas antes do final da etapa estipulada para o cadastramento de
propostas.

2.1.1. Para fins de credenciamento, o licitante deverá declarar conhecimento e atendimento às
exigências previstas no Edital, devendo igualmente estar representado por pessoa munida de
poderes suficientes para a prática dos atos necessários para sua participação no certame.

2.2. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou
de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para realização das
transações inerentes a este pregão.

2.3. É de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidão dos seus dados cadastrais na
plataforma da Bolsa Nacional de Compras (BNC) e mantê-los atualizados junto aos órgãos
responsáveis pela informação, devendo proceder, imediatamente, à correção ou à alteração dos
registros tão logo identifique incorreção ou aqueles se tomem desatualizados.

2.3.1. A não observância do disposto no subitem anterior poderá ensejar desclassificação no
momento da habilitação.

2.4. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transações efetuadas em seu
nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos
praticados diretamente ou por seu representante, excluída a responsabilidade do provedor do
sistema ou do órgão ou entidade promotora da licitação por eventuais danos decorrentes de uso
indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

2.5. O licitante será responsável por todas as propostas, lances de preços e transações efetuadas
no sistema por sua conta e ordem, assumindo-os como firmes e verdadeiros.

2.6. O licitante responde pela veracidade e pela exatidão das especificações dos bens e dos
serviços ofertados, sendo responsável por quaisquer danos decorrentes da desconformidade do
bem ou do serviço ofertado com as especificações contidas no Edital.

2.7. E também de responsabilidade do licitante, observar e cumprir a legislação aplicável aos
negócios realizados.

3. DA PARTICIPAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO

3.1. Poderão participar deste pregão, interessados cujo ramo de atividade seja compatível com o
objeto desta licitação, e que estejam com credenciamento regular na plataforma de licitações da
Bolsa Nacional de Compras (BNC).
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3.2. Não poderão participar desta licitação os interessados:

3.2.1. Proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos, na forma da
legislação vigente;

3.2.2. Que não atendam às condições deste Edital e seu(s) anexo(s);

3.2.3. Estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes expressos para
receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

3.2.4. Que se enquadrem nas vedações previstas no art. 9° da Lei n° 8.666/1993;

3.2.5. Que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou em processo de
dissolução ou liquidação;

3.2.6. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

3.3. Como condição de participação do pregão, o licitante deverá preencher com SIM ou NÃO
documento constante no ANEXO IV deste Edital, relativo as declarações listadas abaixo, que
deverá ser anexada na plataforma de licitações da BNC, no ato do cadastro da proposta
financeira, nos itens de interesse:

3.3.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no art. 3° da Lei Complementar n° 123/2006,
estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49;

3.3.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos;

3.3.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias;

3.3.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente da
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

3.3.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos
termos do art. 7°, XXXIII, da Constituição;

3.3.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa
SLTI/MP n° 2, de 16 de setembro de 2009;

3.3.7. Que não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante
ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1° e no inciso III do art. 5° da
Constituição Federal.
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3.4. A declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição sujeitará o licitante às
sanções previstas em lei e neste Edital.

4. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO.

4.1. Os licitantes encaminharão, exclusivamente por meio do sistema, concomitantemente com
os documentos de habilitação exigidos no Edital, proposta com a descrição do objeto ofertado e
o preço, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, quando, então,
encerrar-se-á automaticamente a etapa de envio dessa documentação.

4.2. O envio da proposta, acompanhada dos documentos de habilitação exigidos neste Edital,
ocorrerá por meio de Login de Acesso e Senha.

4.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverão encaminhar a documentação de
habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do
art. 43, § l°daLCn° 123/2006.

4.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão
pública do pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da
inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão.

4.5. Até a abertura da sessão pública, os licitantes poderão retirar ou substituir a proposta e os
documentos de habilitação anteriormente inseridos no sistema.

4.6. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado
somente serão disponibilizados para avaliação do Pregoeiro e para acesso público após o
encerramento do envio de lances.

5. DO PRENCHIMENTO DA PROPOSTA

5.1. O licitante deverá enviar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrônico,
dos seguintes campos:

5.1.1. OFERTA - Valor unitário e total do item pretendido;

5.1.2. MARCA - Especificar o fabricante do item;

5.1.3. MODELO - Especificar o tipo do item.

5.1.4. Descrição detalhada do objeto, contendo as informações similares à especificação do

Termo de Referência: indicando, no que for aplicável, o modelo, prazo de validade ou de
garantia, número do registro ou inscrição do bem no órgão competente, quando for o caso;

5.2. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.
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5.3. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos
previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou
indiretamente no fornecimento dos bens.

5.4. Os preços ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva
responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração, sob
alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

5.5. O prazo de validade da proposta não será inferior a 90 (noventa) dias, a contar da data de
sua apresentação.

5.6. Os licitantes devem respeitar os preços máximos, por unidade, de cada item, estabelecidos
no Termo de Referência, ANEXO I deste Edital.

5.6.1. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administração por parte dos
contratados pode ensejar a fiscalização do Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do
Estado de Alagoas e, após o devido processo legal, gerar as seguintes conseqüências: assinatura
de prazo para a adoção das medidas necessárias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art.
71, inciso IX, da Constituição; ou condenação dos agentes públicos responsáveis e da empresa
contratada ao pagamento dos prejuízos ao erário, caso verificada a ocorrência de
superfaturamento por sobrepreço na execução do contrato.

6. DA ABERTURA DA SESSÃO, CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS E
FORMULAÇÃO DE LANCES.

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema eletrônico,
na data, horário e local indicados neste Edital.

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que
não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios
insanáveis ou não apresentem as especificações técnicas exigidas no Termo de Referência.

6.2.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante:

6.2.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema, com
acompanhamento em tempo real por todos os participantes;

6.2.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido
contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas
participarão da fase de lances.

Pça. Barão de Penedo, 19, Centro Histórico - Penedo/AL - CEP: 57200-000

(82)3551-2727 - www.penedo.al.gov.br



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os
licitantes.

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por
meio do sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu recebimento e do valor
consignado no registro.

6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor total do item.

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura
da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance de valor inferior ao último por ele ofertado e
registrado pelo sistema.

6.8. Será adotado para o envio de lances no pregão eletrônico o modo de disputa "ABERTO E
FECHADO", em que os licitantes apresentarão lances públicos e sucessivos, com lance final e
fechado.

6.9. A etapa de lances da sessão pública terá duração inicial de 15 (quinze) minutos. Após esse
prazo, o sistema encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que transcorrerá
o período de tempo de até 10 (dez) minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual será
automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.10. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema abrirá oportunidade para que o
autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento)
superiores àquela, possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual
será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.10.1 Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas neste item, poderão
os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 03
(três), oferecer um lance final e fechado em até 05 (cinco) minutos, o qual será sigiloso até o
encerramento deste prazo.

6.11. Após o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenará os
lances segundo a ordem crescente de valores.

6.11.1. Não havendo lance final e fechado classificado na forma estabelecida nos itens

anteriores, haverá o reinicio da etapa fechada, para que os demais licitantes, até o máximo de
03 (três), na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e fechado em até 05 (cinco)
minutos, o qual será sigiloso até o encerramento deste prazo.

6.12. Poderá o Pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, justificadamente, admitir o reinicio
da etapa fechada, caso nenhum licitante classificado na etapa de lance fechado atender às
exigências de habilitação.

.6
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6.13. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for
recebido e registrado em primeiro lugar.

6.14. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do
valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.15. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do pregão, o
sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos lances.

6.16. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o Pregoeiro persistir por tempo superior
a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente após decorridas 24
(vinte e quatro) horas da comunicação do fato pelo Pregoeiro aos participantes, no sítio
eletrônico utilizado para divulgação.

6.17. O critério de julgamento adotado será o menor preço por item, conforme definido neste
Edital e seus anexos.

6.18. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta.

6.19. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances
finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.

6.20. Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate será aquele
previsto no art. 3°, § 2°, da Lei n° 8.666/1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente,
aos bens produzidos:

6.20.1. No País;

6.20.2. Por empresas brasileiras;

6.20.3. Por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País;

6.20.4. Por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para
pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de
acessibilidade previstas na legislação.

6.21. Persistindo o empate, a proposta vencedora será sorteada pelo sistema eletrônico dentre as
propostas ou os lances empatados.

6.22. Encerrada a etapa de envio de lances da sessão pública, o Pregoeiro deverá encaminhar,
pelo sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que tenha apresentado o melhor preço, para
que seja obtida melhor proposta, vedada a negociação em condições diferentes das previstas
neste Edital.
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6.22.1. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes;

6.23. Após a negociação do preço, o Pregoeiro iniciará a fase de aceitação e julgamento da
proposta.

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

7.1. Encerrada a etapa de negociação, o pregoeiro examinará a proposta classificada em
primeiro lugar quanto à adequação ao objeto e à compatibilidade do preço em relação ao
máximo estipulado para contratação neste Edital e em seus anexos, observado o disposto no art.
7° e no § 7° do art. 25 do Decreto Municipal n° 659/2021.

7.2. O licitante classificado em primeiro lugar terá até 02 (duas) horas contando da solicitação
do Pregoeiro no sistema, para o envio da proposta e, se necessário, dos documentos
complementares, adequada ao último lance ofertado após a negociação.

7.3. Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, apresentar preço final superior ao
preço máximo fixado (Acórdão n° 1455/2018 -TCU - Plenário), desconto menor do que o
mínimo exigido ou que apresentar preço manifestamente inexequível.

7.3.1. Considera-se inexequível a proposta que apresente preços global ou unitário simbólicos,
irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos de mercado, acrescidos
dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha estabelecido
limites mínimos.

7.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a
exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios que
fundamentam a suspeita.

7.5. Na hipótese de necessidade de suspensão da sessão pública para a realização de
diligências, com vistas ao saneamento das propostas, a sessão pública somente poderá ser
reiniciada mediante aviso prévio no sistema com, no mínimo, vinte e quatro horas de
antecedência, e a ocorrência será registrada em ata.

7.6. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital complementar, por
meio de funcionalidade disponível no sistema, no prazo de até 02 (duas) horas, sob pena de não
aceitação da proposta.

7.6.1. É facultado ao Pregoeiro prorrogar o prazo estabelecido, a partir de solicitação
fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo;

7.6.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-se os que
contenham as características do material ofertado, tais como marca, modelo, tipo, fabricante e
procedência, além de outras informações pertinentes, a exemplo de catálogos, folhetos ou
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propostas, encaminhados por meio eletrônico, ou, se for o caso, por outro meio e prazo
indicados pelo Pregoeiro, sem prejuízo do seu ulterior envio pelo sistema eletrônico, sob pena
de não aceitação da proposta;

7.7. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a proposta ou
lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

7.8. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no '"chat" a nova data
e horário para a sua continuidade.

7.9. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônieo, contraproposta ao
licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor
preço, vedada a negoeiação em condições diversas das previstas neste Edital.

7.9.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente,
poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

7.9.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos
demais licitantes.

7.10. Encerrada a análise quanto à aceitação da proposta, o pregoeiro verificará a habilitação do
licitante, observado o disposto neste Edital.

8. DA HABILITAÇÃO

8.1. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor da
proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual descumprimento das
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a
participação no certame ou a futura contratação, mediante a Consulta Consolidada de Pessoa
Jurídica do TCU fhttps://certidoesapf.apps.tcu.gov.br/). Cadastro Nacional de Condenações

Cíveis por Ato de Improbidade Administrativa e Inelegibilidade
https://www.cni.ius.br/improbidade adm/consultar requerido.php).

8.1.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de seu
sócio majoritário, por força do art. 12 da Lei n° 8.429/1992, que prevê, dentre as sanções
impostas ao responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de
contratar com o Poder Público, inclusive por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio
majoritário;

8.2.1. Caso conste na Consulta de Situação do Fornecedor a existência de Ocorrências
Impeditivas Indiretas, o gestor diligenciará para verificar se houve fraude por parte das
empresas apontadas no Relatório de Ocorrências Impeditivas Indiretas',

8.1.2.2. A tentativa de burla será verificada por meio dos vínculos societários, linhas de
fornecimento similares, dentre outros;
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8.1.2.3. O licitante será convocado para manifestação previamente à sua desclassificação.

8.1.3. Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta
de condição de participação;

8.1.4. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do
empate ficto, previsto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n° 123/2006, seguindo-se a
disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

8.2. Havendo a necessidade de envio de documentos de habilitação complementares,
necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados, o licitante será
convocado a encaminhá-los, em formato digital, via sistema ou e-mail, no prazo de 02 (duas)
horas, sob pena de inabilitação.

8.3. Somente haverá a necessidade de comprovação do preenchimento de requisitos mediante
apresentação dos documentos originais não-digitais quando houver dúvida em relação à
integridade do documento digital.

8.4. Não serão aceitos documentos de habilitação com indicação de CNPJ/CPF diferentes,
salvo aqueles legalmente permitidos.

8.5. Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz, e se o
licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto aqueles
documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome
da matriz.

8.5.1. Serão aceitos registros de CNPJ de licitante matriz e filial com diferenças de números de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralização do
recolhimento dessas contribuições.

8.6. Os licitantes deverão encaminhar, nos termos deste Edital, a documentação relacionada nos
itens a seguir, para fins de habilitação:

8.7. HABILITAÇÃO JURÍDICA:

8.7.1. No caso de Empresário Individual. Inscrição no Registro Público de Empresas
Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

8.7.2. Em se tratando de Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condição de
Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitação ficará condicionada à verificação da
autenticidade no sítio www.portaldoempreendedor.gov.br;

8.7.3. No caso de Sociedade Empresária ou Empresa Individual de Responsabilidade Limitada
- EIRELI: Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado na
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Junta Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatório de seus
administradores, Inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com
averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante sucursal, filial ou
agência;

8.7.4. No caso de Sociedade Simples: Inscrição do Ato Constitutivo no Registro Civil das
Pessoas Jurídicas do local de sua sede, acompanhada de prova da indicação dos seus
administradores;

8.7.5. No caso de Cooperativa: Ata de Fundação e Estatuto Social em vigor, eom a ata da
assembléia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro
Civil das Pessoas Jurídicas da respectiva sede, bem como o registro de que trata o art. 107 da
Lei n° 5.764/1971;

8.7.6. No caso de Empresa ou Sociedade Estranseira em funcionamento no País: decreto de
autorização;

8.7.7. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da
consolidação respectiva.

8.8. REGULARIDADE EISCAL E TRABALHISTA:

8.8.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou no Cadastro de
Pessoas Físicas, conforme o caso;

8.8.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentação de
certidão expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributários
federais e à Dívida Ativa da União (DA U) por elas administrados, inclusive aqueles relativos à
Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n° 1.751, de 02/10/2014, do Secretário da
Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

8.8.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS)',

8.8.4. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a
apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Título VII-
A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de
1943;

8.8.5. Prova de Inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual, relativo ao domicílio ou sede
do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;

8.8.6. Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, relativa
à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;
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8.8.7. Declaração de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre e, em qualquer natureza, menor de 16 (dezesseis) anos, salvo na condição
de aprendiz, o menor de 14 (catorze) anos, nos termos do inciso XXXIIl do art. 7° da
Constituição Federal;

8.8.8. Caso o licitante seja considerado isento dos tributos estaduais relacionados ao objeto
licitatório, deverá comprovar tal condição mediante declaração da Fazenda Estadual do seu
domicílio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei;

8.8.9. Caso o licitante detentor do menor preço seja qualificado como microempresa ou
empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de
comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição, sob pena de
inabilitação.

8.9. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

8.9.1. Certidão Negativa de Falência e Recuperação Judicial expedida pelo distribuidor da
Comarca da sede da pessoa jurídica.

8.9.2. Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (2020), 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;

8.9.3. No caso de empresa constituída no exercício social vigente, admite-se a apresentação de
balanço patrimonial e demonstrações contábeis referentes ao período de existência da
sociedade;

8.9.4. E admissível o balanço intermediário, se decorrer de lei ou contrato social/estatuto social

8.10. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

8.10.1. Comprovação de aptidão para o fornecimento de bens em características, quantidades e
prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item pertinente para o qual pretende
disputar, por meio da apresentação de atestados de capacidade técnica fornecidos por pessoas
jurídicas de direito público ou privado, em favor da empresa licitante;

8.11. O licitante enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
benefícios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123/2006, estará
dispensado:
(a) da prova de inscrição nos cadastros de contribuintes estadual e municipal; e
(b) da apresentação do balanço patrimonial e das demonstrações contábeis do último exercício.

.12
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8.12. A existência de restrição relativamente à regularidade fiscal e trabalhista não impede que
a licitante qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte seja declarada
vencedora, uma vez que atenda a todas as demais exigências do edital.

8.12.1. A declaração do vencedor acontecerá no momento imediatamente posterior à fase de
habilitação.

8.13. Caso a proposta mais vantajosa seja ofertada por licitante qualificada como microempresa
ou empresa de pequeno porte, e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que
tange à regularidade fiscal e trabalhista, a mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco)
dias úteis, após a declaração do vencedor, comprovar a regularização. O prazo poderá ser
prorrogado por igual período, a critério da administração pública, quando requerida pelo
licitante, mediante apresentação de justificativa.

8.14. A não-regularização fiscal e trabalhista no prazo previsto no subitem anterior acarretará a
inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultada a
convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de classificação. Se, na ordem de
classificação, seguir-se outra microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade
cooperativa com alguma restrição na documentação fiscal e trabalhista, será concedido o
mesmo prazo para regularização.

8.15. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o Pregoeiro
suspenderá a sessão, informando no ''chaf a nova data e horário para a continuidade da
mesma.

8.16. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não apresentar
quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o estabelecido neste
Edital.

8.17. O licitante provisoriamente vencedor em um item, que estiver concorrendo em outro item,
ficará obrigado a comprovar os requisitos de habilitação cumulativamente, isto é, somando as
exigências do item em que venceu às do item em que estiver concorrendo, e assim
sucessivamente, sob pena de inabilitação, além da aplicação das sanções cabíveis.

8.17.1. Não havendo a comprovação cumulativa dos requisitos de habilitação, a inabilitação
recairá sobre o(s) item (s) de menor (s) valor (s) cuja retirada(s) seja(m) suficiente(s) para a
habilitação do licitante nos remanescentes.

8.18. A documentação exigida para comprovar a habilitação jurídica, a qualificação
econômico-financeira e a regularidade fiscal e trabalhista poderão ser substituídas pelo registro
cadastral no SICAF, nos termos do § 1° do art. 39 do Decreto Municipal n° 659/2021.

8.19. Constatado o atendimento às exigências de habilitação fixadas no Edital, o licitante será
declarado vencedor.
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9. DO ENCAMIHAMENTO DA PROSPOTA VENCEDORA

9.1. A proposta final do licitante declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 02
(duas) horas, a contar da solicitação do Pregoeiro no sistema eletrônico e deverá:

9.1.1. Ser redigida em língua portuguesa, datilografada ou digitada, em uma via, sem
emendas, rasuras, entrelinhas ou ressalvas, devendo a última folha ser assinada e as demais
rubricadas pelo licitante ou seu representante legal;

9.1.2. Conter a indicação do banco, número da conta e agência do licitante vencedor, para fins
de pagamento.

9.2. A proposta final deverá ser documentada nos autos e será levada em consideração no
decorrer da execução do contrato e aplicação de eventual sanção à Contratada, se for o caso.

9.2.1. Todas as especificações do objeto contidas na proposta, tais como marca, modelo, tipo,
fabricante e procedência, vinculam a Contratada.

9.3. Os preços deverão ser expressos em moeda corrente nacional, o valor unitário em
algarismos e o valor global em algarismos e por extenso (art. 5° da Lei n° 8.666/1993).

9.3.1. Ocorrendo divergência entre os preços unitários e o preço global, prevalecerão os
primeiros; no caso de divergência entre os valores numéricos e os valores expressos por
extenso, prevalecerão estes últimos.

9.4. A oferta deverá ser firme e precisa, limitada, rigorosamente, ao objeto deste Edital, sem
conter alternativas de preço ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a mais de
um resultado, sob pena de desclassificação.

9.5. A proposta deverá obedecer aos termos deste Edital e seus Anexos, não sendo considerada
aquela que não corresponda às especificações ali contidas ou que estabeleça vínculo à proposta
de outro licitante.

9.6. As propostas que contenham a descrição do objeto, o valor e os documentos
complementares estarão disponíveis na intemet, após a homologação.

10. DOS RECURSOS

10.1. Declarado o vencedor e decorrida a fase de regularização fiscal e trabalhista da licitante
qualificada como microempresa ou empresa de pequeno porte, será concedido o prazo de no
mínimo 30 (trinta) minutos, para que qualquer lieitante manifeste a intenção de recorrer, de
forma motivada, isto é, indicando contra qual (s) decisão (s) pretende recorrer e por quais
motivos, em campo próprio do sistema.
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10.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a
existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,
fundamentadamente.

10.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas apenas verificará as
condições de admissibilidade do recurso;

10.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de recorrer importará a
decadência desse direito;

10.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo de 03 (três)
dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais licitantes, desde logo,
intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões também pelo sistema eletrônico, em
outros três dias, que começarão a contar do término do prazo do recorrente, sendo-lhes
assegurada vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.

10.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de aproveitamento.

10.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no endereço
constante neste Edital.

11. DA REABERTURA DA SESSÃO PUBLICA

11.1. A sessão pública poderá ser reaberta:

11.1.1. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à
realização da sessão pública precedente ou em que seja anulada a própria sessão pública,
situação em que serão repetidos os atos anulados e os que dele dependam;

11.1.2. Quando houver erro na aceitação do preço melhor classificado ou quando o licitante
declarado vencedor não assinar o contrato, não retirar o instrumento equivalente ou não
comprovar a regularização fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §1° da LC n° 123/2006.
Nessas hipóteses, serão adotados os procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento
da etapa de lances.

11.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão
reaberta.

11.2.1. A convocação se dará por meio do sistema eletrônico ("c/zaf), e-mail, de acordo com a
fase do procedimento licitatório;

11.2.2. A convocação feita por e-mail dar-se-á de acordo com os dados contidos na BNC, sendo
responsabilidade do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.

12. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
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12.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor para cada item sob
disputa, por ato do Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade
competente, após a regular decisão dos recursos apresentados.

12.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade
competente homologará o procedimento licitatório.

13. DO TERMO DE CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE

13.1. Após a homologação da licitação, em sendo realizada a contratação, será firmado Termo
de Contrato ou emitido instrumento equivalente.

13.2. O adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de sua
convocação, para assinar o Termo de Contrato ou aceitar instrumento equivalente, conforme o
caso (Nota de Empenho/Carta Contrato/Autorização), sob pena de decair do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

13.2.1. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade para a
assinatura do Termo de Contrato ou aceite do instrumento equivalente, a Administração poderá
encaminhá-lo para assinatura ou aceite da Adjudicatária, mediante correspondência postal com
aviso de recebimento (AR) ou meio eletrônico, para que seja assinado ou aceito no prazo de 03
(três) dias, a contar da data de seu recebimento;

13.2.2. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por
solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

13.3. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida à empresa
adjudicada, implica no reconhecimento de que:

13.3.1. Referida Nota está substituindo o contrato, aplicando-se à relação de negócios ali
estabelecida as disposições da Lei n° 8.666, de 1993;

13.3.2. A contratada se vincula à sua proposta e às previsões contidas no Edital e seus anexos;

13.3.3. A contratada reconhece que as hipóteses de rescisão são aquelas previstas nos arts. 77 e
78 da Lei n° 8.666/1993 e reconhece os direitos áa Administração previstos nos arts. 79 e 80 da
mesma Lei.

13.4. O prazo de vigência da contratação é de 12 (doze) meses prorrogável conforme previsão
no instrumento contratual ou no Termo de Referência.

13.5. Previamente à contratação, a Administração realizará consulta ao Consulta Consolidada
de Pessoa Jurídica do TCU, para identificar possível suspensão temporária de participação em
licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem
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como ocorrências impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29 da Instrução Normativa
n° 3, de 26 de abril de 2018, e nos termos do art. 6°, 111, da Lei n° 10.522, de 19 de julho de
2002, consulta prévia ao CADIN.

13.5.1. Na hipótese de irregularidade do registro no Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica
do TCU, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05
(cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no Edital e Anexos.

13.6. Na assinatura do Contrato, será exigida a comprovação das condições de habilitação
consignadas no Edital, que deverão ser mantidas pelo licitante durante a vigência do Contrato.

13.7. Na hipótese de o vencedor da licitação não comprovar as condições de habilitação
consignadas no Edital ou se recusar a assinar o Contrato, a Administração, sem prejuízo da
aplicação das sanções das demais cominações legais cabíveis a esse licitante, poderá convocar
outro licitante, respeitada a ordem de classificação, para, após a comprovação dos requisitos
para habilitação, analisada a proposta e eventuais documentos complementares e, feita a
negociação, assinar o Contrato.

14. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL

14.1. As regras acerca do reajuste de preços são as estabelecidas na Minuta do Contrato, anexa
a este Edital.

15. DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

15.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão previstos no
Termo de Referência.

16. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

16.1. As obrigações da Contratante e da Contratada são as estabelecidas no Termo de
Referência.

17. DO PAGAMENTO

17.1. As regras acerca do pagamento são as estabelecidas no Termo de Referência, anexo a este
Edital.

18. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

18.1. Comete infração administrativa, nos termos do Decreto Municipal n° 659/2021, o
licitante/adjudicatário/contratado que:

18.1.1. Não assinar Contrato",
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18.1.2. Não apresentar a documentação exigida no Edital;

18.1.3. Apresentar documentação falsa;

18.1.4. Causar o atraso na execução do objeto;

18.1.5. Não mantiver a proposta;

18.1.6. Falhar na execução do contrato;

18.1.7. Comportar-se de modo inidôneo;

18.1.8. Declarar informações falsas;

18.1.9. Cometer fraude fiscal.

18.2. As sanções do item acima também se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em
pregão para registro de preços que, convocados, não honrarem o compromisso assumido
injustificadamente.

18.3. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto às
condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio entre os
licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento da fase de lances.

18.4. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas nos subitens
anteriores ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes
sanções:

18.4.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas como aquelas que não acarretarem
prejuízos significativos ao objeto da contratação;

18.4.2. Multas conforme as seguintes infrações e gradações:

18.4.2.1 1% (um por cento) sobre o valor dos itens, por dia de atraso na entrega dos itens que
forem solicitados, limitada ao total de 10% (dez por cento);

18.4.2.2 15% (quinze por cento) sobre o valor dos itens que forem entregues em
desconformidade com as características definidas no Termo de Referência ou com as

quantidades solicitadas pela Administração;

18.4.2.3 20% (vinte por cento) sobre o valor dos itens sob disputa ou para os quais sagrou-se
vencedor, em sendo constatado o cometimento de quaisquer das infrações definidas nos itens
18.1.1, 18.1.3, 18.1.7, 18.1.8 e 18.1.9;
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18.4.2.4 10% (vinte por cento) sobre o valor dos itens sob disputa ou para os quais sagrou-se
vencedor, em sendo constatado o cometimento das infrações mencionadas nos itens 18.1.2,
18.1.5 e 18.1.6, exceto, em relação a este último item, se o desrespeito aos termos da proposta
ocorrer em razão da entrega de itens sem as especificações obrigatórias, hipótese na qual será
aplicada a hipótese do item 2.4.2.2 deste Edital.

18.4.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a Administração Pública
Municipal de Penedo, consoante as tipificações e disposições do art. 7° da Lei n.° 10.520.

18.4.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre
que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.

18.5. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com as demais sanções.

18.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de
infração administrativa tipificada pela Lei n° 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato lesivo à
Administração Pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à
apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com
despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação
preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização - PAR.

18.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como
ato lesivo à Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei n° 12.846/2013,
seguirão seu rito normal na unidade administrativa.

18.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos
administrativos específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração
Pública resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de
agente público.

18.9. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta
do licitante, o Município poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme art. 419
do Código Civil.

18.10. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário,
observando-se o procedimento previsto na Lei n° 8.666/1993, e subsidiariamente na Lei n°
9.784/1999.

18.11. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à
Administração, observado o princípio da proporcionalidade.
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18.12. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

18.13. As sanções observarão também o que consta no Termo de Referência.

19. DA FORMAÇÃO DO CADASTRO RESERVA

19.1. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao
valor da proposta do licitante mais bem classificado.

19.2. A apresentação de novas propostas na forma deste item não prejudicará o resultado do
certame em relação ao licitante melhor classificado.

19.3. Havendo um ou mais licitantes que aceitem cotar suas propostas em valor igual ao do
licitante vencedor, estes serão classificados segundo a ordem da última proposta individual
apresentada durante a fase competitiva.

19.4. Esta ordem de classificação dos licitantes registrados deverá ser respeitada nas
contratações e somente será utilizada acaso o melhor colocado no certame não assine a ata ou
tenha seu registro cancelado nas hipóteses previstas no Decreto Municipal n° 660/2021.

20. DA IMPUGNAÇAO DO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

20.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública, qualquer
pessoa poderá impugnar este Edital.

20.2. A ímpugnação e o pedido de esclarecimento serão realizados por forma eletrônica,
em campo próprio, no endereço eletrônico http;//bnc.org.br/.

20.3. Caberá ao Pregoeiro, auxiliado pelos responsáveis pela elaboração deste Edital e seus
anexos, decidir sobre a impugnação no prazo de até 02 (dois) dias úteis contados da data de
recebimento da impugnação.

20.4. Acolhida a impugnação, havendo necessidade de alterações, aplicar-se-á o disposto no
art. 21 do Decreto Municipal n° 659/2021.

20.4.1 As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no
certame.

20.4.2 A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser
motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitação.

20.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser enviados
ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da sessão
pública, exclusivamente por meio eletrônico via intemet, no endereço indicado no Edital.
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20.6. O Pregoeiro responderá aos pedidos de esclarecimentos no prazo de 02 (dois) dias úteis,
contado da data de recebimento do pedido, e poderá requisitar subsídios formais aos
responsáveis pela elaboração do Edital e dos anexos.

20.7. As respostas aos pedidos de esclarecimentos serão divulgadas pelo sistema e vincularão
os participantes e a administração.

21. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

21.1. Da sessão pública do pregão divulgar-se-á ata no sistema eletrônico.

21.2. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a
realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o
primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não
haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

21.3. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública observarão o
horário de Brasília - DF.

21.4. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou falhas
que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica, mediante
despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes validade e
eficácia para fins de habilitação e classificação.

21.5. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

21.6. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação
da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o
princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

21.7. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a
Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da
condução ou do resultado do processo licitatório.

21.8. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do
início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente
na Administração.

21.9. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do
licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da
isonomia e do interesse público.

21.10. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou demais peças
que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.
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21.11. O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico http://bnc.org.br/, pelo
endereço eletrônico penedolicitacoes.al@,gmail.com e também poderão ser lidos e/ou obtidos
no endereço Avenida Wanderley, N" 141, Santa Luzia, Penedo/AL, Departamento de
Licitações, nos dias úteis, no horário das 08h às 12h.

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

21.12.1. ANEXO I - Termo de Referência;

21.12.2. ANEXO II - Minuta - Termo de Contrato;

21.12.3. ANEXO III - Declaração.

Sara Men,

Diretora do

1 FcíisbpaAas Chagas
irtammt(/de Licitações
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ANEXO I - TERMO DE REFERENCIA

A

1. OBJETO:

1.1. Contratação de empresa especializada em Gestão das Compras Públicas para capacitação
técnica de pessoal, consultoria, assessoria e desenvolvimento de software para gestão Pública
para realizar treinamento WorkfJow com fornecimento de software próprio e integrado para
solução ao planejamento das compras anuais.

2. JUSTIFICATIVA:

2.1. A alta demanda de contratação para serviços e bens, que juntos somam uma grande e
variedade quantidade de itens, traz toda uma cautela e atenção para a equipe que realiza a fase
interna dessas contratações. O sistema de gestão tem como objetivo fazer o controle dessas
informações, trazendo celeridade e gerenciamento a todas as compras realizadas pelo
município.

2.2. A Gestão do Planejamento das Compras anuais por secretaria, gestão dos saldos das de
licitações e, contratos, além, da gestão de compras é fundamental para o equilíbrio financeiro
do município, além, do atendimento as leis que a regem, dimensionar e mitigar riscos (legais,
operacionais, financeiros), deve ser uma constante. Assessorar, capacitar e treinar o corpo
funcional, de modo que haja também ganho de produtividade e aprimoramento dos processos
internos, trará grandes benefícios à administração e toda população de modo geral.

2.3. Promover toda a organização de toda estrutura técnica para execução das compras
municipais de forma: segura, gerenciada, econômica e legal, além, do gerenciamento da
distribuição dos bens e/ou serviços. A qualidade deste trabalho tem como objetivo, garantir a
redução de custos para o município, que terá o gerenciamento informatizado, e obterá
informações rápidas e precisas, imprescindíveis para o bom controle e planejamento de
compras.

2.4. O município necessita de um sistema integrado que deverá ser instalado em todos os
setores técnicos de cada secretaria com a capacitação dos diversos servidores que compõem
essa estrutura.

3. DA DESCRIÇÃO, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:
3.1.

DESCRlCAO L/M
_

1

Contratação de empresa especializada em Gestão das Compras Públicas para
capacitação técnica de pessoal, consultoria, assessoria e desenvolvimento de
software para gestão Pública para realizar treinamento Worhflow com
fornecimento de software próprio e integrado para solução ao planejamento
das compras anuais nos moldes dispostos no Termo de Referência.

1.1 Software para gerenciamento workflow para as MES 12
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aquisições de materiais e serviços.
1.2 Software integrado de cotação on-line MES 12

1.3
Implantação, treinamento e capacitação, incluindo a
consultoria online e presencial.

MÊS 03

3.2. ESPECIFICAÇÕES DOS SUBITENS:

3.2.1. Software para gerenciamento workflow para as aquisições de materiais e
serviços deverá realizar o controle e gerenciamento do fluxo da despesa, de forma eficiente
para os planejamentos, procedimentos licitatórios, contratos e compras do município, de
acordo com a legislação vigente, com os requisitos mínimos informados abaixo:

•  Sistema que possua um controle de senhas por secretária e por setor com um
gerenciamento de senhas para autorização do fluxo do processo entre os setores;

• Opção para assinaturas digitais fundamentais ao projeto Paperless;

•  Banco de dados único que possibilite o gerenciamento do planejamento;

• Desenvolvido para plataforma Windows ou web;

• Banco de Dados relacionai e gratuito;

•  Sistema Cliente/Servidor;

• Banco de dados dos produtos com um mínimo de 25.000 itens (Tipo Compras Net),
cadastrados de forma detalhada e completa, para facilitar os trabalhos realizados na
emissão dos planejamentos;

•  Possua um controle dos fornecedores ativos do município, contendo razão social,
CPF ou CNPJ, Inscrição Estadual, endereço, telefone, e-mail, conta para depósito,
representante legal;

•  Permitir a emissão do Certificado de Registro Cadastral (CRC), conforme
determina o art. 34 da Lei 8.666/93;

•  Permitir a realização de um planejamento de compras no município, visando à
moderação de gastos evitando também a fragmentação de despesas;

•  Permitir a elaboração de Processos Administrativos;

•  Permitir o cadastro de todo Orçamento;

•  Permitir o controle das Dotações;

•  Elaborar planilha para a realização de Cotação de Preços;

•  Possuir a banco de preços em no mínimo 20 bancos de dados dentro do próprio
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sistema com base nas licitações realizadas nos municípios ou via arquivo dos
bancos de dados dos Tribunais de Contas. Item imprescindível à contratação;

•  Processe o Mapa Comparativo dos processos licitatórios;

•  Elabore os Anexos das licitações;

•  Permita o controle dos materiais licitados e solicitados;

•  Possuir controle e gerenciamento de Log(s) de usuário(s), permitindo que cada
usuário possua uma senha individual com determinado tipo de acesso;

•  Possibilite a integração com o sistema de compras em banco de dados integrado
(único);

•  Possibilite o acesso remoto para atualizações e correções do sistema;

•  Possuir Dashboard com demonstrativo das situações dos processos de solicitação
das despesas, dispensas, licitações, compras, entre outros, gerenciados conforme
nível de acesso de cada usuário;

•  Possibilite que os processos tenham níveis de aprovação por nível de usuário;

O software deverá gerenciar todas as aquisições lançadas no processo anterior do fluxo da
despesa - dispensas, inexigibilidades e licitações.
Deverá emitir a solicitação de compras e/ou autorização de fornecimento ou serviços, com
as seguintes características:

—>■ Identificação completa do fornecedor;

—> Forma de pagamento;

—> Órgão / Unidade requisitante;

-A Dotação orçamentária para cobertura das despesas;

Classificação da prestação de serviço ou serviços (material de consumo,
equipamentos);

Tipo de processo licitatório empregado na prestação de serviço;

Descrição detalhada dos itens e/ou serviços solicitados, com suas especificações,
unidades de fornecimento, quantidades, valores unitários e valores totais;

Registro do responsável pela emissão da Ordem e/ou Autorização de Fornecimento
ou Serviço;

Controle de item por secretaria ou departamento, de acordo com as quantidades solicitadas
no planejamento;
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Controle de todas as solicitações de prestação de serviço bens/serviços solicitados pela
entidade;

Possua cadastro de todos os fornecedores da entidade com os respectivos documentos
(CNPJ, lE, CPF, RG,), endereço, número de banco/agência/conta bancária, e-mail, site,
região onde esta localizada, entre outras informações;
Gerenciar as aquisições trazendo as informações das licitações como — fornecedores
ganhadores, produtos por ganhador, valor por produto e marca do produto.
Gerar relatórios gerenciais de prestação de serviço:

Por fornecedor;

Por licitação;

^ Saldo das licitações;

Saldos das dispensas.

Emitir listagem de todos os cadastros:
> Secretaria;

> Setor ou departamento;

> Fornecedor;

> Produtos;

> Prédios públicos;

> Usuário do software.

Gerar relatórios gerenciais de execução da despesa, por:
Credores;

^ Classificação;

Período de tempo e outros de interesse do município.

Controlar automaticamente o saldo dos produtos licitados quando emitida a solicitação de
compra;

Seja integrado, em banco de dados único, com o sistema de planejamento e licitações;
Possibilite o acesso remoto para atualizações e correções do sistema;
Funcione via web para solicitações de compras com o controle das licitações e seus
respectivos produtos e saldos;
Deverá estar disponível para ser utilizado por todos os responsáveis em elaborar os pedidos
de compras em cada secretaria e seus departamentos;
Possibilite que os processos de compra tenham níveis de aprovação por nível de usuário;
Software que tenha por objetivo o gerenciamento financeiro com demonstrativos por tipo
de despesa e não, por dotação orçamentária, não deverá se trata de software contábil, visto
que o município já dispõe do mesmo;
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Sistema terá como objetivo auxiliar no principal fator disposto na Lei de Responsabilidade
Fiscal:

■  O equilíbrio financeiro, permitindo, fechamento de caixa diário e o controle do
endividamento individualizado por conta bancária a partir da prestação de serviço
de materiais e/ou serviços, dentre outras ações abaixo relacionadas:

■  Sistema que seja desenvolvido para plataforma Windows ou web:

■  Sistema Cliente/Servidor;

■  Possua campos de fácil utilização, cadastro e bancos e contas, secretarias,
fornecedores e etc.;

■  Possua um controle dos fornecedores ativos do município, contendo razão social,
CPF ou CNPJ, Inscrição Estadual, endereço, telefone, e-mail, conta para depósito,
representante legal;

■  Permita a realização de simulações de gastos de despesas Fixas e Planejadas;

■  Controle a dívida das despesas fixas possibilitando a multiplicação da despesa
durante o exercício nas datas de pagamento conforme os contratos;

■  Gerenciamento de todas as contas;

■  Gerenciamento dos gastos e recebimentos de forma sintética e analítica;

■  Gerenciamento da dívida por conta bancária;

Emissão de relatórios gerenciais que demonstrem:
|=> O endividamento público diário;

■=> Informações de todas as despesas gastas por secretaria por cada tipo de objeto
(materiais de limpeza, gêneros alimentícios, transporte escolar, água mineral, etc).

Emita Balancetes para uma análise financeira com a evolução dos gastos de janeiro a
dezembro por tipo de despesa e gráficos por tipo de despesa e evolução dos saldos reais;
Apresente gráficos para demonstração das informações;
Possua o controle e gerenciamento de Log(s) de usuário(s), permitindo que cada usuário
possua uma senha individual com determinado tipo de acesso;
Possibilite o acesso remoto para atualizações e correções do sistema;
Seja integrado ao sistema de compras e que ao autorizar a prestação de serviço essa
informação seja lançada automaticamente no financeiro;
Possua Dashboard com gestão por meio de gráficos e controle do endividamento por conta
bancária.

3.2.2. Software integrado de cotação on-line deverá ser um sistema de banco de
dados único que possibilite a cotação de preços por palavra-chave, por região,
município, ou Unidade Federativa;
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Deverá possuir um banco de dados de preços de produtos com um mínimo de 25.000
itens cadastrados de forma detalhada e completa;
Permitir fazer comparativo de preços por período;
Permitir filtrar os preços por período de cotação;
Permitir acesso ao documento oficial do preço referenciado;
Permitir relatórios ou extratos dos preços, informando a origem dos preços e os valores
mínimos, máximos, média, mediada, media saneada;
Utilizar como fonte de pesquisa, preços de licitações ocorridas em outros municípios,
assim como possibilitar utilizar preços de fornecedores de sites diversos, ou quaisquer
meios constantes nas formas da lei, decretos ou IN vigente deste municio;
Permitir abrir um processo de cotação, e mesmo não localizando os preços, ficar
aguardando que a empresa fornecedora do Software preencha os preços, com
respectivas fontes de dados, conforme prazo a ser estabelecido contratualmente;
Caso o preço de busca seja preços de intemet, possibilitar anexar fotos aos itens das
cotações, assim como aos links para os sites dos fornecedores;
Apresentar Dashboard gerencial das cotações e respectivos status;
Permitir fazer uma cotação de preços para prestação de serviço de materiais comuns
para as licitações;
Possuir preços atualizados diariamente;
Possuir dados completos dos fornecedores e órgãos consultados;
Possuir Dados dos Processos Licitatórios de outros municípios;
Possuir preços por Estado e Região;
Possuir praticidade e facilidades de efetuar as pesquisas de preços;
Possibilitar a utilização de cotações já feitas por outros clientes;
3.2.3. Implantação, treinamento e eapaeitação, incluindo a consultoria online e
presencial, esta etapa do trabalho deverá envolver e ser realizado nas principais
secretarias do município com o objetivo de:

Capacitar e acompanhar os diversos setores e departamentos técnicos que
existem nas secretarias do município;

Promover a organização de toda estrutura técnica para execução das compras
municipais de forma: segura, gerenciada, econômica e legal;

^ Treinar a equipe para gerenciar a distribuição de produtos nos setores ou
departamentos, garantindo assim a qualidade e a redução de custos no
município, produzindo informações rápidas e precisas para o setor responsável,

através do gerenciamento informatizado;

Instalar o Sistema Integrado nos setores técnicos necessários com capacitação
dos servidores e acesso a usuários;

^ Capacitar os servidores conforme eronograma a ser estabelecido junto com a
equipe técnica determinada pelo município com treinamento específico de cada
setor para utilização dos softwares;
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Disponibilizar consultores multíespecialízados no setor público, os quais irão
monitorar e pontuar os itens cruciais para o bom funcionamento da gestão do
município;

Avaliar e orientar quanto a estrutura mínima necessária para o bom
funcionamento dos setores, a evolução da realização das licitações, lançamentos
nos sistemas, apoio ao controle interno e o treinamento diferenciado nos
sistemas de gestão ocorrendo de forma presencial e remota;

Disponibilizar funcionário(s) capacitado(s), por no mínimo, por 60 (sessenta)
dias úteis nos 06 (seis) primeiros meses para implantação dos sistemas, além do
acompanhamento mensal dos diretores e/ou gerentes da empresa para apuração e

verificação mensal do andamento dos trabalhos no município;

^ Disponibilizar consultor(es) para visita "in loco" para análise mensal dos dados
disponibilizados no sistema verificando o bom funcionamento do fluxo dos

processo, dos custos das licitações, da quantidade de dispensas e possibilidade
de reduções, apoio ao controle interno na capacitação em gestão informatizada e
dirimindo dúvidas referentes a gestão pública e, por fim, a análise do equilíbrio
financeiro do município.

^ Disponibilizar consultoria e manutenção dos softwares remotamente, as mesmas
deverão ocorrer em dias úteis, em horário comercial ou a ser estabelecido em

contrato.

5.3. DOS REQUISITOS DE SEGURANÇA:

3.3.1. Todos os Sistemas deverão ser gerenciados por uma "permissão de acesso"
sendo implantada para cada sistema em particular e para cada usuário, inclusive com
tempo para expiração;

3.3.2. Permitir o cadastramento de usuários e senhas com diversos níveis de

responsabilidade;

3.3.3. O acesso e/ou permissão de cada usuário deve ser em nível de função;

3.3.4. Cadastramento de funções permitidas em diversos níveis: usuário, departamento
ou grupo;

3.3.5. Visualização do "menu" somente das opções que o usuário possui autorização
de acesso;

3.3.6. O "menu" deve ser personalizado e estar organizado por assunto;

3.3.7. O administrador do sistema deve ter a opção de incluir e excluir do "menu" do
sistema os relatórios criados pelo usuário;
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3.3.8. Rotina de backup integrada ao sistema e gerenciada pelo próprio SGBD e que
possa ser executado com o Banco de dados sendo utilizado pelos sistemas aplicativos;

3.3.9. Possuir backup automático que pode ser disparado a partir da finalização do
sistema;

3.3.10. Ter o controle das operações efetuadas nos sistemas através de auditoria interna
automática nos sistemas aplicativos.

3.4. CONSULTORIA:

3.4.1. Planejamento e fluxo da despesa, a empresa deverá disponibilizar modelos de
planejamento para compra de todos os produtos necessários para o município em conformidade
com o número de habitantes.

Realização de workshop com data e carga horária a serem determinados pela
administração, tendo como presença obrigatória às equipes técnicas das secretarias, os
secretários e sendo possível o Prefeito ou seu representante, para análise e levantamentos das
necessidades comuns.

Apresentar todo planejamento anual elaborado, ressaltando que, alguns planejamentos
específicos serão resolvidos a posteriori. A expectativa com esse trabalho é que no prazo de três
meses o município já possua todas as licitações básicas e em seis meses estejam todas as
licitações realizadas para qualquer tipo de produto.

Por se tratar de um trabalho diferenciado no setor público, o mesmo só se torna
possível, com a informatização dos setores.

O prazo para implantação completa está previsto para seis meses, a mesma inclui a
realização de todas as licitações anuais do município. Ressaltando que para atender esta
previsão é importante a parceria com os departamentos e agentes públicos responsáveis pela
tramitação dos processos, até que o mesmo seja finalizado, sendo de responsabilidade do
contratante a equipa técnica para esta gestão.

3.4.2. Gestão das compras, todos os pedidos de materiais ou serviços deverão ser

gerenciados por este sistema e possibilitar os controles de gastos de diversas formas.

Gerenciar os saldos das licitações, o valor dos produtos, os fomecedores ganhadores, as
compra por secretaria dentre outros.

O objetivo é uma gestão com muito mais eficácia.
Outro benefício almejado é a agilidade nas aquisições que, sendo toda tramitação

realizada em tempo real, onde os setores responsáveis analisarão o pedido de compra cujo
trâmite será autorizado por senhas de cada responsável.

Avaliar a estrutura e aprimora-la sempre que necessário para o melhor andamento do
fluxo.

3.5. DA CONVERSÃO DOS DADOS:

3.5.1. Havendo algum sistema implantado, haverá a necessidade da conversão dos
dados do sistema existente para o sistema a ser contratado.
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O prazo máximo para a conversão será de 10 (dez) dias úteis.
Não serão utilizados funcionários do município para realizarem digitações de migração

de informações, sendo de responsabilidade da empresa qualquer erro proveniente de digitação e
a mesma que deverá assumir os prejuízos assim causados.

A não realização total ou parcial da migração das informações no tempo
supramencionado implicará em motivo de reseisão contratual imediata.

4. DAS CONDIÇÕES DO FORNECIMENTO:
4.1. Para o fornecimento, a CONTRATADA deverá executar todas as atividades necessárias à
obtenção do escopo contratado, dentre as quais se destaca: consultoria para realizar
treinamento workflow com fornecimento de software próprio e integrado para solução
Corporativa para Gestão do Planejamento (Fluxo das Despesas), Compras, Gestão
Financeira e Pesquisa de Preço (cotação eletrônica), além da implantação (treinamento e
capacitação).

4.2. A operacionalização, instalação, transporte e a realização dos serviços no(s) local(s)
estabelecido(s) pelo CONTRATANTE deverão ser executados pela CONTRATADA, de
maneira a observar sua aceitação.

4.3. A empresa suprirá o serviço de máquinas, ferramentas e mão-de-obra necessária à
execução dos serviços e que possibilitem imprimir andamento aos trabalhos, suficiente para
conclusão no prazo contratado.

4.4. Caberá à empresa proceder à instalação do sistema e à implementação dos serviços
necessários, dentro das normas gerais pertinentes.
4.5. Caberá à empresa fornecer aos funcionários todos os equipamentos de proteção individual
de uso obrigatório pelos empregados exigidos pela legislação, de conformidade com a natureza
dos serviços que serão executados.

4.6. Os custos com transporte/deslocamentos, alimentação e hospedagem serão de
responsabilidade da CONTRATADA.

5. DA METODOLOGIA E ACOMPANHAMENTO:

5.1. Deverá a empresa vencedora disponibilizar consultores multiespecializados no setor
público, os quais irão monitorar e pontuar os itens cruciais para o bom funcionamento da gestão
do município: avaliação da estrutura mínima necessária para o bom funcionamento dos setores,
a evolução da realização das licitações, lançamentos nos sistemas, apoio ao controle interno e
treinamento diferenciado nos sistemas de gestão. Esse trabalho deverá ocorrer de forma
presencial e remota.

5.2. A empresa vencedora deverá disponibilizar de no mínimo 01 (um) funcionário, pelo
período de 60 dias úteis nos 06 (seis) primeiros meses de implantação dos sistemas, além, do
acompanhamento mensal dos diretores ou gerentes da empresa para apuração mensal dos
trabalhos no município.
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5.3. As licitações já realizadas pelo município no exercício e as licitações que possuem saldo
deverão ser migradas para o sistema num prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, este
procedimento é essencial para implementação da informatização das compras, e será passível
ao cancelamento do contrato caso não atenda o prazo determinado.

5.4. Disponibilizar consultoria e manutenção dos softwares remotamente, as mesmas deverão
ocorrer em dias úteis, em horário comercial ou a ser estabelecido em contrato.

5.5. A consultoria a ser prestada para a implantação e execução do objeto é essencial para que
haja a eficiência e qualidade almejadas.

6. CAPACITAÇÃO DOS SETORES TÉCNICOS:
6.1. A empresa vencedora deverá realizar capacitação e treinamentos para aprimorar o
conhecimento dos servidores que farão parte direta do sistema a ser utilizado, tendo como
objetivo facilitar a implantação dos softwares de gestão. Esses treinamentos deverão ocorrer
conforme o cronograma a ser estabelecido pela equipe técnica do município.

6.2. No cronograma deverá conter como tema no mínimo as seguintes capacitações:

a) Fluxo da despesa municipal, a mesma em conformidade com as leis vigentes, incluindo
a de improbidade administrativa;

b) Gerenciamento das compras, trazer o conhecimento prático, e experiências de outras
entidades públicas que possuam a gestão informatizada;

c) Ações básicas para o equilíbrio financeiro;

d) Treinamento específico no sistema para cada setor na utilização dos softwares.

7. DAS ATUALIZAÇÕES DOS SOFTWARES:
7.1. Atualização corretiva: solicitar formalmente através de e-mail a análise de possíveis erros

ocorridos durante a execução do sistema, após a análise das informações enviadas, a empresa
vencedora enviará um retomo indicando o prazo para solução do mesmo, este não podendo ser
superior a 72 (setenta e duas) horas após o chamado.

7.2. Evolutiva de ordem legal: havendo alterações nas legislações de âmbito nacional que
afetam diretamente a condição dos serviços contratado, a empresa vencedora tem a
obrigatoriedade de realizar nos sistemas a atualização das mesmas, independente da solicitação
da contratante. Somente será de responsabilidade do município, solicitar alterações ou
inclusões de decretos ou instmções no âmbito municipal, tendo a empresa vencedora o prazo
máximo de 10 (dez) dias consecutivos para a realização dos mesmos.

7.3. Evolutiva de ordem tecnológica: havendo alterações evolutivas na tecnologia de
produção dos sistemas contratados, durante toda a vigência da ata ou contrato, as atualizações e
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ou alterações, serão fornecidas de forma imediata, após liberação de novas versões ao
município sem nenhum custo adicional.

7.4. Evolutiva de ordem exclusiva: havendo o Termo de Referência oficial que importe em

acréscimos e/ou alterações nas funcionalidades originalmente exigidas para os sistemas, será
fornecida uma proposta adicional para avaliação por parte da Contratante, que se manifestará
acerca da mesma.

8. DO ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS:

8.1. Os serviços, objeto deste Termo de Referência, serão acompanhados pelo GESTOR
especialmente designado pelo CONTRATANTE para esse fim, e fiscalizados pela Secretaria
Municipal de Planejamento e Administração, os quais deverão ter perfil para desempenhar tais
tarefas, proporcionando a estes o conhecimento dos critérios e das responsabilidades
assumidas.

8.2. Para o acompanhamento de que trata o subitem anterior, compete ao GESTOR, entre
outras atribuições: planejar, coordenar e solicitar da CONTRATADA e seus prepostos, ou obter
do CONTRATANTE, tempestivamente, todas as providências necessárias ao bom andamento
da execução do objeto licitado e anexar aos autos do processo correspondente cópia dos
documentos escritos que comprovem essas solicitações de providências;

9. DOS REQUISITOS:

9.1. Atuar no ramo pertinente ao objeto, acrescidas das demais exigências legais contidas no
presente Termo e no Edital;

9.2. A Contratada será responsável pela observância das leis, decretos, regulamentos, portarias
e normas federais, estaduais e municipais direta e indiretamente aplicáveis ao objeto deste
Termo de Referência e/ou Edital, inclusive por suas subcontratadas;

9.3. Deverão ser observados os documentos que comprovem a atuação no ramo pertinente ao
objeto, assim como toda a legislação Municipal, Estadual e Federal pertinente, independente
de citação;

9.4. Normas brasileiras elaboradas pela ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas),
regulamentadas pelo INMETRO (Instituto Nacional de Metrologia), regramentos específicos
caso tenha, aplicáveis ao objeto.

10. DA AMOSTRA TÉCNICA DOS SISTEMAS:
10.1. O licitante julgado provisoriamente vencedor da fase de lances deverá realizar a
demonstração técnica, nos moldes do Termo de Referência, para que possa ser submetida à
análise dos Responsáveis Técnicos, designados pelo Município, que posteriormente, emitirão o
laudo conclusivo das análises, aprovando ou reprovando os softwares;
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10.2. Para tanto, os licitantes deverão comparecer à sessão, munidos dos exemplares, dos
sistemas ofertados, em microcomputador, notebook, tablete ou para fazer instalação do sistema
informatizado, assim como equipamentos periféricos necessários à demonstração do
funcionamento em atendimento do que foi solicitado, no intuito de se constatar integral
atendimento ao Termo de Referência e/ou Edital;

10.3. Aos licitantes não declarados como provisoriamente vencedores da fase de lances fica
facultado o acompanhamento da demonstração técnica, ficando os mesmos impossibilitados,
em caso de não comparecimento, de manifestarem reclamações posteriores sobre o(s)
sofitware(s) apresentados e declarados como aptos pela equipe técnica;

10.4. Após demonstração, sendo reconhecido atendimento ao Termo de Referência e Edital,
proceder-se-á a fase seguinte de abertura do envelope de habilitação;

10.5. Após demonstração, sendo rejeitado o(s) software(s) por não atendimento ao Termo de
Referência e Edital, proceder-se-á a reclassificação das demais propostas, tomando-se como
base o segundo colocado;

10.6. A irregularidade ou discrepância com o Termo de Referência em 95% do disposto
desclassificará a proposta do licitante;

10.7. Por ocasião da apresentação técnica do licitante provisoriamente vencedor, é facultada
ao Pregoeiro e Equipe de Apoio, caso julgue necessário interromper a sessão inaugural e
estabelecer dia, horário e local para realização da apresentação técnica, a serem definidos,
preferencialmente, na sessão inaugural, de modo a propiciar o acompanhamento da exibição
aos demais licitantes;

10.8. Uma vez não utilizando da faculdade de interromper a sessão para posterior da
apreciação das demonstrações técnicas, comunicará o Pregoeiro na mesma sessão, o resultado

da aceitabilidade dos softwares apresentados pelos licitantes.

10.9. Os exemplares colocados à disposição da licitação serão tratados como protótipos,

podendo ser manuseados, desmontados ou instalados pela equipe técnica responsável pela
análise, e submetidos aos testes necessários.

10.10. Será considerada aprovada a amostra que atender aos critérios técnicos constantes do
item 3.

11. PRAZO E LOCAL DE ENTREGA:

11.1. A realização do serviço será feita pela empresa vencedora nos locais indicados na
Autorização de Serviço, com a instalação do sistema no prazo máximo de 10 (dez) dias
corridos, a partir da assinatura do contrato cuja autoridade solicitante ou servidor por esta
designado caberá conferi-lo, para efeito de posterior verificação da conformidade do mesmo
com as exigências deste Termo de Referência ou Edital;
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11.2. A forma oficial de envio da nota de empenho de despesa e autorização de serviço será por
meio de endereço eletrônico, cadastrado no Contrato firmado;

11.3. Para fins de recebimento e/ou confirmação das autorizações de serviço, oriundas deste
instrumento, serão consideradas, como recebidas pela empresa vencedora, as seguintes formas
isoladamente: envio por e-mail, mensagem eletrônica, através de aplicativo whatsApp e/ou
Telegram, ou mensagem de SMS; Diário Oficial do Município de Penedo,
http://penedo.al.io.org.br/diarioOficial:

11.4. Em caso de alteração do endereço eletrônico, a empresa se responsabiliza imediatamente
em comunicar ao setor de compras e gerenciamento, através do endereço eletrônico
compras@:penedo.al.gov.br. com o seguinte assunto: Urgente, alteração de e-mail da empresa
(colocar o nome da empresa);

11.5. Não envio tempestivo, de mudança de e-mail, será de inteira responsabilidade da
empresa, o que, em caso de descumprimento de prazo ou outras avenças, incorrerá a mesma nas
penas aplieáveis na legislação;

11.6. Poderá, a critério Município de Penedo, também/ou, publicar as convocações no diário
Oficial do Município de Penedo, no sitio http://penedo.al.io.org.br/diarioOficial.

11.7. Por ocasião de entrega e/ou realização dos serviços ou produtos inerentes a cada etapa,
aos mesmos será dado o aceite provisório pela contratante mediante relatório assinado pelas

partes;

11.8. Após 05 (cinco) dias úteis do aceite provisório, será procedido o aceite definitivo dos
serviços entregues;

11.9. A aprovação dos serviços e produto final será efetuada por uma comissão, a ser
constituída por técnicos designados pela contratante especialmente para este fim;

11.10.A Empresa contratada é obrigada a corrigir, refazer ou substituir, às suas expensas, no
total ou em parte, os serviços referentes ao objeto deste Termo de Referência, Edital ou
Contrato em que se verificarem vícios, defeitos, incorreções ou inobservância do disposto no
Contrato ou demais documentos integrantes deste processo;

11.11. Mesmo após a conclusão e o aceite definitivo do produto final, a contratada deverá
prestar assistência ao Contratante, fornecendo instruções técnicas, interpretações e informações
relativas ao serviço contratado;

11.12.0 aceite definitivo não exclui a responsabilidade civil pela qualidade dos serviços, nem
ético profissional, pela perfeita execução do Contrato;

11.13.Não será admitido o aceite tácito do serviço e produto final a ser contratado.

12. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
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12.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência,
Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as
despesas decorrentes da boa e perfeita exeeução do objeto e, ainda:

12.1.1. Efetuar a execução do serviço, conforme especifieações, prazo e local constantes no
Termo de Referência ou Edital e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal;

12.1.2. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os
artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990);

12.1.3. Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que
antecede a data da entrega do serviço, os motivos que impossibilitem o cumprimento do
prazo previsto, com a devida comprovação;

12.1.4. Solicitar do Município, em tempo hábil, quaisquer informações ou esclarecimentos
que julgar necessário, que possam vir a comprometer a execução do objeto ou serviço;

12.1.5. Manter, durante toda a execução do contrato ou ata, em compatibilidade com as
obrigações assumidas, todas as eondições de habilitação e qualificação exigidas na
contratação;

12.1.6. Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;

12.1.7. Aceitar, nas mesmas condições, os acréscimos ou as supressões que se fizerem no
objeto, de até 25% (vinte cinco por cento) do seu valor inicial do Contrato/Nota de
Empenho;

12.1.8. Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela
Contratante no prazo de 24 horas, por escrito;

12.1.9. Prover todos os meios necessários à garantia da entrega ou execução do objeto a ser
contratado, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;

12.1.10. Comunicar imediatamente ao Município qualquer alteração ocorrida no
endereço, conta bancária, telefone, e-mail e outros julgados necessários para o recebimento
de correspondência;

12.1.11. Responsabilizar-se pela falta do produto ou serviço, cujo fornecimento ou
execução seja de sua responsabilidade, e que não poderá ser alegado como motivo de força
maior para o atraso, má execução ou inexecução do serviço ou objeto deste Termo;

12.1.12. Indenizar terceiros e/ou Município, mesmo em caso de ausência ou omissão de
fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízo causados, devendo a Contratada
adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades
competentes e às disposições legais vigentes;

12.1.13. Arcar com qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrê^ia
do objeto em questão, bem como pelos eontratos de trabalho de seus empregados, rryfô^o
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nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo o Município de qualquer
solidariedade ou responsáveis.

12.1.14. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações assumidas e todas as condições de habilitação e qualificação exigidas, nos termos
da Lei.

12.2. Confiar a execução do(s) serviço(s) a profissional(s) idôneo(s) e habilitado(s);

12.3. Disponibilizar no mínimo 01 (um) funcionário no mínimo 01 (um) funcionário, pelo
período de 60 dias úteis nos 06 (seis) primeiros meses de implantação, sendo consultor e
devendo o mesmo ser responsável pela manutenção, atualização, parametrização,
customização dos softwares, treinamento e capacitação da equipe que fará a utilização dos
sistemas;

12.4. Não transferir a terceiros, em todo ou em parte, o contrato objeto da prestação do(s)
serviço(s); devendo os participantes ser as empresas que elaboram e desenvolvem o software
e não apenas os representantes comerciais, para que, as customizações dos mesmos não sejam
transferidas a terceiros.

12.5. Arcar com as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscal, comercial e outros
resultantes da execução do objeto;

12.6. Fiel cumprimento das obrigações ora assumidas;

12.7. Manter-se durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por
si assumidas e com todas as condições de qualificação exigidas pela Administração Pública
Municipal;

12.8. Não se utilizar do contrato como garantia para qualquer operação financeira, a
exemplo de empréstimos;

12.9. Atender às solicitações extras da CONTRATANTE face à ocorrência de fatos

excepcionais e/ou justificáveis, a critério dela como, por exemplo, a customização dos
softwares para um melhor funcionamento dos trabalhos. Esse procedimento não acarretará
custos para o município caso seja uma ação para aprimoramento do software.

12.10. Treinar equipe responsável pela digitação do quadro de detalhamento da despesa
(QDD) no sistema CONTRATADO, de forma presencial em local e data determinado pela
contratante.

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

13.1. Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da Contratada, através de
servidor designado pela fiscalização do referido objeto;
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13.2. Conferir se os serviços prestados estão de acordo com base na autorização e nota de
empenho;

13.3. Atestar a execução dos serviços, bem como sua nota fiscal/fatura;

13.4. Efetuar o pagamento do valor constante na nota fiscal/fatura;

13.5. Notificar sobre eventuais atrasos ou descumprimento de cláusulas previstas neste Termo
de Referência, Edital ou Contrato;

13.6. Não atestar se houver itens dissonantes das especificações contidas neste Termo de
Referência, Edital ou Contrato;

13.7. Colocar à disposição da CONTRATADA, os documentos, servidores, equipamentos,
programas e materiais necessários ao perfeito desenvolvimento dos serviços contratados;

13.8. Permitir a entrada de funcionários da CONTRATADA, no período de vigência deste
contrato, nas dependências da CONTRATANTE, sempre acompanhados de servidor do
município, e com aviso prévio para realização dos serviços contratados;

13.9. Solicitar a refazimento dos serviços que não atenderem às especificações do objeto;

13.10. Aplicar ao fornecedor registrado as sanções administrativas regulamentares e
contratuais cabíveis.

14. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

14.1. As futuras despesas ocorrerão à conta da dotação orçamentária conforme informação

fornecida pelo setor contábil desta municipalidade.

15. DA NOTA DE EMPENHO:

15.1. A Administração convocará regularmente o interessado para assinar o termo de contrato,
aceitar ou retirar o instmmento equivalente, dentro do prazo e condições estabelecidos no art.
64 da Lei n° 8.666/93.

16. PAGAMENTO:

16.1. O prazo para pagamento será de até 30 (trinta) dias consecutivos, a contar da data do
atesto da Nota Fiscal/Fatura, de acordo com as exigências administrativas em vigor;

16.2. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à prestação
de serviço, ou, ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará
pendente até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para
pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a
Contratante;
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16.3. A Contratada deverá apresentar juntamente com a nota fiscal, a prova de regularidade
fiscal;

16.4. Nenhum pagamento será efetuado a Contratada enquanto houver pendência de liquidação
de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual;

16.5. Nenhum pagamento isentará a empresa contratada das suas responsabilidades e
obrigações, nem implicará aceitação definitiva do objeto.

17. DO CONTROLE DA EXECUÇÃO:

17.1. Nos termos do art. 67 Lei n° 8.666, de 1993, será designado representante para

acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, anotando em registro próprio todas as
ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização
de falhas ou defeitos observados.

18. DAS INFRAÇÕES E DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:

18.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei n° 8.666, de 1993, da Lei n° 10.520, de
2002 e do Decreto Municipal n° 660 de 2020 a Contratada que:

18.1.1. Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência
da contratação;

18.1.2. Pelo atraso injustificado, pela inexecução total ou parcial do objeto;

18.1.3. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

18.1.4. Fraudar na execução do contrato;

18.1.5. Comportar-se de modo inidôneo;

18.1.6. Cometer fraude fiscal;

18.1.7. Não mantiver a proposta.

18.2. A Contratada que cometer qualquer das infrações discriminadas no subitem acima ficará

sujeita, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às seguintes sanções:

18.2.1. Advertência por faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretem prejuízos
significativos para a Contratante;

18.2.2. Multa moratória de 2% (dois por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor
da parcela inadimplida, até o limite de 02 (dois) dias;

18.2.3. Multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, no caso
de inexecução total do objeto;
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18.2.4. Em caso de inexecução parcial, a multa compensatória, no mesmo percentual do
subitem acima, será aplicada de forma proporcional à obrigação inadimplida;

18.2.5. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade
administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de
até dois anos;

18.2.6. Impedimento de licitar e contratar com o Município de Penedo com o conseqüente
descredenciamento no Cadastro Municipal pelo prazo de até cinco anos;

18.2.7. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública,
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida
sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados.

18.3. Também fica sujeito às penalidades do art. 87, III e IV da Lei n° 8.666, de 1993, a
Contratada que;

18.3.1. Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no
recolhimento de quaisquer tributos;

18.3.2. Tenha praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;

18.3.3. Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de

atos ilícitos praticados.

18.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo
administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa à Contratada, observando-se o
procedimento previsto na Lei n° 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei n° 9.784, de 1999.

18.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade
da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à

Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

18.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Cadastro Municipal.

18.7. As multas aplicadas deverão ser pagas espontaneamente no prazo de 05 (cinco) dias ou
serão deduzidas do valor correspondente ao valor do fornecimento, após prévio processo
administrativo, garantida a ampla defesa e o contraditório ou, ainda, cobradas judicialmente, a
critério da Administração Municipal.

18.8. Caso o valor da multa seja superior ao valor da garantia prestada, quando exigida, a
Contratada responderá pela sua diferença, a qual será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pela Administração, ou ainda, cobrada judicialmente.

18.9. A multa poderá ser aplicada cumulativamente com as demais penalidades, a depender do
grau da infração cometida pela Contratada e dos prejuízos causados à Administração Públk
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Municipal, não impedindo que a Administração rescinda unilateralmente o contrato ou
cancelamento da Ata.

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:

19.1. Quaisquer dúvidas existentes, quanto aos elementos deste Termo de Referência, deverá
ser consultada através dos responsáveis legais representantes da Administração Pública.

Pça. Barão de Penedo, 19, Centro Histórico - Penedo/AL - CEP: 57200-000

(82)3551-2727 - www.penedo.al.gov.br



ESTADO DE ALAGOAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

ANEXO II - MINUTA - TERMO DE CONTRATO

TERMO DE CONTRA TO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO N''XX/2021

PREGÃO ELETRÔNICO N''XX/2021
PROCESSO ADMINISTRATIVO N''XXX/2021

Aos XX dias de xxxxxxxxxx do ano de 2021, a Prefeitura Municipal de Penedo/AL, inscrita sob
o número de CNPJ/MF. xxxxxxxxxxx/xxxx-xx, localizada na Avenida Wanderley, N° 141,
Santa Luzia, Penedo/AL, CEP. 57.200-000, neste ato representado pela sua autoridade
competente, o Senhor xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrito sob o número de Registro Geral
(RO) xxxxxxxxxxxxxxx, e sob o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF)
xxxxxxxxxxxxxxxx, doravante denominado CONTRATANTE, nos termos das Leis n°(s)
8.666/93 e 10.520/02, do Decreto n° 10.024/20 e das demais normas legais aplicáveis,
conforme classificação das propostas apresentadas no Pregão Eletrônico n° XX/2021,
RESOLVE celebrar o presente Termo de Contrato, para prestação de serviço de
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, constantes no edital do referido pregão, que passam a fazer
parte deste Contrato, tendo sido a empresa xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrita sob o
número de CNPJ/MF. xxxxxxxxxxx/xxxx-xx. Inscrição Estadual N°
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, sediada na Rua xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, N° xxx, bairro,
cidade/estado, CEP. xxxxx-xxx, classificada com o respectivo item e preço, conforme
determinado no Item 02 deste documento, neste ato representado pelo Sr.
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, inscrito sob o número de Registro Geral (RG) xxxxxxxxxxxxxxx, e sob
o número de Cadastro de Pessoa Física (CPF) xxxxxxxxxxxxxxxx, doravante designado
CONTRATADO.

Este instrumento guarda inteira conformidade com os termos do Pregão Eletrônico N° XX/2021
e seus anexos, do qual é parte integrante e complementar, vinculando-se, ainda, à proposta do
fornecedor registrado.

01. DO OBJETO

I.l. O presente Termo de Contrato tem por objeto CONTRATAÇÃO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM GESTÃO DAS COMPRAS PÚBLICAS PARA CAPACITAÇÃO
TÉCNICA DE PESSOAL, CONSULTORIA, ASSESSORIA E DESENVOLVIMENTO
DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA PARA REALIZAR TREINAMENTO
WORKFLOW COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE PRÓPRIO E INTEGRADO
PARA SOLUÇÃO AO PLANEJAMENTO DAS COMPRAS ANUAIS, nos termos do
Termo de Referência, constante do Anexo 1 do Edital do Pregão Eletrônico N° XX/2021, parte
integrante deste contrato, assim como a proposta vencedora, independentemente de transcrição.

02. DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS"
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2.1. De acordo com a adjudicação no site www.bnc.org.br da Bolsa Nacional de Compras
(BNC), segue abaixo o(s) Item (s) e quantidade (s), arrematado(s) pela empresa, tal como o
valor unitário e global final homologado:

ITEM XX -

DESCRIÇÃO:
UNIDADE DE MEDID.\:

MARCA:

QUANTIDADE:

VALOR UNITÁRIO:
VALOR GLOBAL:

ITEM XX -

DESCRIÇÃO:

UNIDADE DE MEDIDA:

MARCA:
QUANTIDADE:

ij

VALOR UNITÁRIO:

VALOR GLOBAL:

ITEM XX - j

í I)Í3ÇRI^Q:.>
UNIDADE DE MEDIDA:

MARCA:

QUANTIDADE:
i

VAÍ.OK IMI ARIO:

VALOR GLOBAL:

ITEM XX -

DESCRIÇÃO:

UNIDADE DE MEDIDA:

MARCA:

QUANTIDADE:

VALOR UNITÁRIO:

VALOR GLOBAL:

2.2. O valor total do presente contrato é de R$ xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx).

2.3. No valor acima estão inclusas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes
da execução contratual, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros
necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

03. ORGAO GERENCIADOR E PARTICIPANTES
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3.1. O Termo de Contrato, a partir da sua publicação, será utilizado pela Prefeitura Municipal
de Penedo/AL, que atuará como Órgão Gerenciador.

04. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO

4.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é de XX (xxxx) meses, contatos da data de
assinatura, prorrogável na forma do caput do art. 57 da Lei n° 8.666/1993.

05. DA DOTAÇAO ORÇAMENTARIA

5.1. As despesas decorrentes desta contratação, estão programadas em dotação orçamentária
prevista no orçamento municipal para o exercício de 2021, conforme indicação abaixo:

DOTAÇAO ORÇAMENTARIA

Unidade

Função XX - xxxxxxxxx

Proj etc/Atividade x.xxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Elemento x.x.x.x.xx.xx.xx.xx - xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Fonte XXX - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

06. REAJUSTES E ALTERAÇÕES

6.1. O preço contratado é fixo e irreajustável.

6.2. Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei n° 8.666/1993.

6.3. A Contratada é obrigada a aceitar na mesma condição contratual, os acréscimos ou
supressões que se fizerem necessária, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor
inicial atualizado do contrato.

6.3.1. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados, inclusive o acréscimo de que trata
o § 1° do art. 65 da Lei n° 8.666/1993.

6.4. As supressões resultantes de acordo celebrados entre as partes contratantes, poderão
exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

6.5. As condições relativas à garantia prestada são as estabelecidas no Termo de Referência.

07. ENTREGA E RECEBIMENTO DO OBJETO

7.1. A entrega e recebimento do objeto deverão obedecer às especificações contidas no Termo
de Referência.
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08. DA FISCALIZAÇÃO

8.1. A fiscalização da execução do objeto será efetuada por Comissão/Representante designado
pela Contratante.

8.2. Nos termos do art. 67 Lei n° 8.666/1993, será designado representante para acompanhar e
fiscalizar a entrega dos materiais, anotando em registro próprio todas as ocorrências
relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou
defeitos observados.

09. DO PAGAMENTO

9.1. O pagamento do fornecimento do objeto deverá obedecer às especificações do Item 11 do
Termo de Referência.

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E CONTRATADA

10.1. As obrigações da Contratante e Contratada deverão obedecer às especificações dos Itens
7 e 8 do Termo de Referência.

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As Sanções Administrativas estão previstas no Item 13 do Termo de Referência.

12. DA RESCISÃO

12.1. O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da
Lei n° 8.666/1993, com as conseqüências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem prejuízo das
sanções aplicáveis.

12.2. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da Contratada com/em outra pessoa jurídica,
desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação
exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não
haja prejuízo à execução do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à
continuidade do contrato.

12.3. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à
Contratada o direito à prévia e ampla defesa.

12.4. A Contratada reconhece os direitos da Contratante em caso de rescisão administrativa

prevista no art. 77 da Lei n° 8.666/1993.

12.5. O Termo de Rescisão será precedido de relatório indicativo dos seguintes aspecto^,
conforme o caso:
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12.5.1. Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

12.5.2. Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

12.5.3. Indenizações e multas.

13. DAS VEDAÇÕES

13.1. É vedado à Contratada-,

13.1.1. Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

13.1.2. Interromper a execução contratual sob a alegação de inadimplemento por parte da
Contratante, salvo nos casos previstos em lei.

14. DOS CASOS OMISSOS

14.1. Os casos omissos serão decididos pela Contratante, segundo as disposições contidas na
Lei n° 8.666/1993, na Lei n° 10.520/2002 e demais normas federais de licitações, contratos
administrativos e subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei n° 8.078/1990 -
Código de Defesa do Consumidor - e normas e princípios gerais dos contratos.

14. DA PUBLICAÇÃO

14.1. Incumbirá à Contratante providenciar a publicação deste instrumento, por extrato, nos
Diários Oficiais pertinentes, no prazo previsto na Lei n° 8.666/1993.

15. DO FORO

15.1. O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato
será o da Comarca de Penedo/AL.

16. DADOS DA CONTRATADA

RAZAO SOCIAL:

CNPJ/MF
ENDEREÇO:

TELEFONES:

E-MAIL^
CONTATO (SETOR DE COMPRAS):

DADOS BANCÁRIOS:
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O Termo de Referência do Pregão Eletrônico N° xx/2021, segue em anexo como parte
integrante deste documento, haja vista que algumas cláusulas o referenciam.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em 03 (três)
vias de igual teor que, que após leitura e avaliada em conformidade, vai assinada pelas partes e
encaminhada cópia aos demais órgãos participantes.

SR. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx SR, xxxxXXxxxxxxxxxxxxxxxAxxxxxxixx

município de PÊNEDO/AL REPRESENTANTE LEGAL
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÕES

DATA (POR EXTENSO)

NOME DA EMPRESA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE PENEDO/AL

REFERENTE AO PREGÃO ELETRÔNICO N" XX/2021

A/C: SR.(A) XXXXXXXXXXXXXXXX - PREGOEIRO(A)

DECLARAÇÃO

A Empresa (RAZÃO SOCIAL), sito à (ENDEREÇO COMPLETO), inscrita no CNPJ sob N°
(NÚMERO), neste ato representado pelo Sr.(a) (NOME DO REPRESENTANTE LEGAL),
inscrito no Registro Nacional sob o N° (NÚMERO DO RG) e CPF. N° (NÚMERO DO CPF),
DECLARA para os devidos fins que:

1.1. Que cumpre os requisitos estabelecidos no Artigo 3° da Lei Complementar N° 123, de
2006, estando apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus Artigos 42 a 49,
quando a empresa for classificada como ME/EPP.
(  ) SIM ( ) NÃO
1.2. Que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus anexos.
(  ) SIM ( ) NÃO
1.3. Que cumpre os requisitos para a habilitação definidos no Edital e que a proposta
apresentada está em conformidade com as exigências editalícias.
(  ) SIM ( ) NÃO
1.4. Que inexistem fatos impeditivos para sua
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
(  ) SIM ( ) NÃO

habilitação no certame, ciente da

1.5. Que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não
emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condição de aprendiz, nos
termos do Artigo 7°, XXXlll, da Constituição.
(  ) SIM ( ) NÃO
1.6. Que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da Instrução Normativa
SLTl/MP N° 2, de 16 de setembro de 2009.

(  ) SIM ( ) NÃO
1.7. Que não possui em sua cadeia produtiva empregados executando trabalho degradante ou
forçado, observando o disposto nos incisos 111 e IV do Art. 1° e no inciso 111 do Art. 5° da
Constituição Federal.
(  ) SIM ( ) NÃO

Estou ciente que a declaração falsa relativa ao cumprimento de qualquer condição, sujeitará o licitante
às sanções previstas em lei e no edital do referido pregão eletrônico.
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