ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 59.764.472/0001-63
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE RACEMA
SETOR DE LICITAÇÕES
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016
PROCESSO Nº 982/2016
A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE IRACEMA/SP, fará realizar na Prefeitura
Municipal de São João de Iracema/SP., situada à Rua Sebastião Batista dos Santos, nº 464 – Centro,
nesta cidade, telefone 17-3875.6560, licitação na modalidade PREGÃO, tipo MENOR PREÇO
GLOBAL. Os envelopes contendo propostas e documentos dos interessados serão recebidos pelo
pregoeiro designado pela Portaria nº 005/2016, até o dia 09 de maio de 2016 à partir das 14h00min
(Quatorze horas), com início da sessão de julgamento do certame designada para as 14h15min
(Quatorze horas e quinze minutos).
OBJETO: Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de Licença de Uso de
Programas de Informática (Softwares) por prazo determinado, abrangendo Instalação, Manutenção e
Treinamento do Sistema de Lei de Acesso, em consonância com ANEXO I – Termo de Referência.
As despesas serão suportadas pelas dotações orçamentárias abaixo indicadas:
02.01.01 – Gabinete
04.1122.0003-2.002 – Manutenção do Gabinete e Dependências PM – Gabinete
3.3.90.39-01 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (Ficha 006)
O presente Pregão será processado e julgado em conformidade com as normas deste instrumento, e
demais legislações abaixo indicadas: Lei Federal nº 8.666/93; Lei Federal nº 10.520/02; Lei
Complementar nº 123/06; Decreto Municipal nº 035/2007; Portaria nº 005/2016.
Os interessados em obter cópia do edital deverão fazer o download dos arquivos através do site
www.saojoaodeiracema.sp.gov.br, ou através de solicitação formal para o e-mail
licitação@saojoaodeiracema.sp.gov.br, informando no mínimo o nome do interessado, a razão social
no caso de pessoa jurídica, CNPJ e telefone para contato, ou comparecendo até o dia anterior à data da
sessão do presente instrumento no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de São João de Iracema,
situada à Rua Sebastião Batista dos Santos, nº 464 – Centro, nesta cidade, nos horários das 08h00min
às 11h00min ou das 13h00min às 16h00min.
1 - ANEXOS QUE INTEGRAM O PRESENTE INSTRUMENTO
 ANEXO I (Termo de Referência)
 ANEXO II (Minuta do Contrato)
2 – DA PARTICIPAÇÃO:
2.1 – Poderão participar desta licitação, empresas que atenderem as exigências deste Edital.
2.2 – Será vedada a participação das empresas nessa licitação quando:
2.2.1 – Declaradas inidôneas por ato do Poder Público;
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2.2.2 – Impedidas de licitar e contratar com a Administração Pública;
2.2.3 – Reunidas em Consórcio;
2.2.4 – Que não tenham o objeto social compatível com o objeto licitado nesse certame;
2.2.5 – Sob o regime de Falência decretada ou em Processo de Recuperação Judicial ou Extrajudicial.
2.3 - Os serviços de atendimento técnico à distância e in-loco, deverão exclusivamente ser prestados
por profissionais vinculados ao CNPJ da licitante vencedora, não sendo permitida a subcontratação dos
serviços de atendimento e suporte técnico.
2.4 – Poderão participar nesse certame somente os próprios desenvolvedores do Sistema e detentores de
propriedade do mesmo.
2.5 - A participação no Pregão se dará através de representante legal credenciado durante a sessão,
devidamente credenciado, a quem caberá a responsabilidade em ofertar lances verbais.
3 - DO CREDENCIAMENTO PARA MANIFESTAÇÃO
3.1 – No dia local e hora especificados no presente edital os licitantes deverão estar representados por
agentes devidamente credenciados por Instrumento público ou particular de procuração, pelo qual a
empresa licitante tenha outorgado poderes ao credenciado para representá-la em todos os atos do
certame, em especial para formular ofertas de lances e para interpor recurso ou desistir do direito de
recorrer conforme estabelecido no modelo abaixo – MODELO DE CREDENCIAMENTO.
CARTA DE CREDENCIAMENTO
OUTORGANTE:

(Nome da Empresa)
(Endereços Completo da Empresa)
(Cidade da Empresa)
(CNPJ da Empresa)
(Inscrição Estadual da Empresa)

OUTORGADO:

(Nome do representante, RG e CPF)

OBJETO:

Representar a outorgante junto a Prefeitura Municipal de São
João de Iracema/SP. em atos relativos ao Pregão Presencial
nº 007/2016 – Processo nº 982/2016.

PODERES:

Assinar Declarações, Credenciamentos, Atas, Contratos e
Termos Aditivos, Apresentar Documentações e Propostas,
Registrar Ocorrências, Formular Impugnações, Interpor
Recursos, Renunciar ao Direito de Recursos, Apresentar ou
Desistir da Apresentação de Lances Verbais, Negociar Preços,
Apresentar e Retirar Documentos, bem como assinar todos e
quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel
cumprimento do presente mandato.

(local e data)
_____________________________________________
(Razão Social, Nome e Cargo do Declarante)
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3.2 – O documento de credenciamento deverá ser entregue ao pregoeiro juntamente com os seguintes
documentos:
3.2.1 - Documento oficial de identificação com foto;
3.2.2 – Contrato Social ou outro documento equivalente que comprove poderes de quem o está
constituindo;
3.2.3 - Atestado de Visita Técnica emitido pela Prefeitura Municipal de São João de Iracema/SP.

MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de São João de Iracema/SP, devidamente representada pelo Sr. Valdir
Candido
Ribeiro,
ATESTA
para
os
devidos
fins
que
a
empresa
........................................................................................, devidamente inscrita no CNPJ nº
.................................................................................,
com
sede
a
................................................................................................................
representada
pelo
Sr............................................................................., portador da cédula de identidade nº
....................................... e CPF nº ..........................................................................., que o
mesmo realizou vistoria técnica nas dependências onde serão instalados os Sistemas previstos
nesse projeto, sanando todas as dúvidas necessárias ao cumprimento do objeto do Pregão
Presencial nº 007/2016 e Processo nº 982/2016.

(local e data)

_____________________________________________
Prefeitura Municipal de São João de Iracema
VALDIR CANDIDO RIBEIRO
Prefeito Municipal
3.2.3.1 – As empresas interessadas deverão conhecer as instalações onde serão prestados os serviços e
para tanto será necessário realizar VISITA TÉCNICA nos locais, para um melhor entendimento do
escopo desse projeto, na oportunidade serão sanadas dúvidas quanto às condições de trabalho, dentre
outras informações necessárias, sendo que no ato da referida vistoria será emitido um Atestado de
Visita Técnica, conforme MODELO acima.
3.2.3.2 - Para a realização da vistoria técnica será necessário o credenciamento da pessoa designada
para tal fim, devendo para tanto realizar o agendamento com até 03 (três) dias de antecedência da
data de recebimento dos envelopes através do telefone: 17-3875.6560, com a Sra. Eliadi Fantini
Junqueira.
3.2.3.3 – Para a realização da visita técnica para expedição do Certificado de Visita as licitantes
deverão agendar até o dia 04 de maio de 2016 das 08h00min às 11h00min e das 13h00min às
16h00min no Setor de Licitações da Prefeitura Municipal de São João de Iracema/SP, ou pelos
telefones 17-3875.6560 com a Sra. Eliadi Fantini Junqueira, sendo-lhe permitida a realização do
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agendamento até a data que antecede a abertura dos envelopes.
3.2.4 - Declaração sob as penas da Lei de que cumpre todas as exigências de Habilitação, conforme
modelo abaixo - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA HABILITAÇÃO.

MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA HABILITAÇÃO
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE IRACEMA/SP.
Sr(a) Pregoeiro(a)
A empresa............................................................................... inscrita no CNPJ/MF sob o nº
.........................................................................., com sede em ................................, na Rua/Av.
........................................................., nº .............., tendo como representante legal o(a) Sr(a)
................................................................... (citar o cargo), DECLARA sob as penas da Lei,
para efeito do cumprimento ao estabelecido no inciso VII, do artigo 4º, da Lei Federal nº
10.520, de 17 de julho de 2002, sob as penalidades cabíveis, que cumprimos plenamente os
requisitos para habilitação exigidos neste Edital do Pregão Presencial nº 007/2016 e Processo
nº 982/2016.
(local e data)
_____________________________________________
(Razão Social, Nome e Cargo do Declarante)

3.2.5 - As microempresas e empresas de pequeno porte que desejarem fazer uso dos benefícios da Lei
Complementar n.º 123/2006, deverão informar sua condição de ME ou EPP, conforme modelo –
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ME OU EPP, além dos demais documentos elencados acima.
3.2.5.1 - Caso a Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte não apresentarem o documento
especificado no item abaixo, interpretar-se-á como renúncia tácita aos benefícios da Lei Complementar
n.º 123/2006.

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO EM REGIME DE
TRIBUTAÇÃO DE MICROEMPRESA, OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE
(NA HIPÓTESE DE O LICITANTE SER UMA ME OU EPP)
..........................................., portador da carteira de identidade nº ....................................
representante
legal
da
empresa
..............................................................................,
devidamente inscrita no CNPJ/MF sob o n.º ........................................................................,
DECLARA para os devidos fins de direito, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste
ato convocatório que, especificamente para participação de licitação no PREGÃO
PRESENCIAL N.º 007/2016 e PROCESSO Nº 982/2016, cujos termos declaro conhecer na
íntegra, que estamos aptos a exercer o direito de preferência como critério de desempate neste
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procedimento licitatório realizado pela Prefeitura Municipal de São João de Iracema/SP.
(local e data)
_____________________________________________
(Razão Social, Nome e Cargo do Declarante)
3.3 - A inobservância dos termos previstos acima impedirá a licitante de formular lances verbais e
interpor recursos.
3.4 - Os documentos acima descritos poderão ser apresentados no original ou por cópias autenticadas
por Cartório competente e serão retidos e anexados no presente processo administrativo.
3.5 – Os interessados em acompanhar as sessões que não tenham sido credenciados, poderão fazê-lo
desde que não interfiram de modo algum no bom andamento dos trabalhos.
4 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:
4.1 - Os interessados em participar da presente licitação deverão comparecer com os envelopes de
PROPOSTA DE PREÇOS e DOCUMENTAÇÃO e entregar diretamente no Setor de Licitações da
Prefeitura Municipal de São João de Iracema/SP, situada à Rua Sebastião Batista dos Santos, nº 464 Centro, no dia 09 de maio de 2016 no horário das 14h00min, contendo em sua parte externa e frontal a
seguinte identificação:
ENVELOPE Nº 01 – “PROPOSTA DE
PREÇOS”
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016
PROCESSO Nº 982/2016
Razão Social da Licitante
CNPJ

ENVELOPE Nº 02 –
“DOCUMENTAÇÃO”
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016
PROCESSO Nº 982/2016
Razão Social da Licitante
CNPJ

5 – DO CONTEÚDO E APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE DE PROPOSTA DE PREÇOS:
5.1 - O Envelope nº. 1 - “PROPOSTA DE PREÇOS” - deverá conter em seu interior a Proposta de
Preços propriamente dita, apresentada em uma única via, em papel timbrado da empresa, de forma
clara e legível, em língua portuguesa, salvo quanto às palavras técnicas de uso corrente, com suas
páginas numeradas, encadernadas, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, devendo ser datada e
assinada pelo representante legal da empresa de acordo com o modelo apresentado abaixo.

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
À
Prefeitura Municipal de São João de Iracema/SP
Sr(a) Pregoeiro(a)
A empresa............................................................................... inscrita no CNPJ/MF sob o nº
.........................................................................., com sede em ................................, na Rua/Av.
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................................................................................................., nº .............., APRESENTAR,
Proposta de Preços para o cumprimento dos termos do Pregão Presencial nº 007/2016 e
Processo nº 982/2016 de acordo com a Cotação abaixo:
(colocar preço mensal de cada Sistema – Totalizando Individualmente cada Sistema para 12
meses)
Valor Unitário x 12 = Preço Total
1. Preço Total da Proposta para 12 (doze) meses:.................................................. –
(Colocar também valor por extenso);
2. e vencedora, na qualidade de representante legal assinará o Contrato o
Sr....................................... portador(a) da carteira de identidade RG
nº.............................. e CPF/MF sob o nº ...................................................;
3. A validade da proposta é de:............................................. (Não colocar menos de 60
(sessenta) dias corridos da data de recebimento da proposta);
4. Declaro sob as penas da Lei, que os serviços por nós ofertados atende a todas as
especificações e exigências do Edital e seus anexos.
(local e data)
_____________________________________________
(Razão Social, Nome e Cargo do Assinante)

5.2 - As proponentes poderão apresentar preços para todo o objeto licitado.
5.3 - A Proposta de Preço deverá conter obrigatoriamente os seguintes elementos:
5.3.1 – Número deste Pregão e do Processo;
5.3.2 – Razão Social, Endereço, CNPJ, Inscrição Estadual, Telefone e Fax do Licitante;
5.3.3 – Preço Mensal e Global dos Serviços Observando o Modelo estabelecido;
5.3.4 – Validade da Proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias corridos, contados da entrega dos
envelopes;
5.3.5 – Nome e Número do Banco, Número da Agência e Número da Conta Corrente da Proponente.
5.4 - Os valores deverão estar expressos em reais (R$), com no máximo duas casas decimais.
5.5 - O Valor Global da Prosta deverá estar grafado também por extenso, sendo que em caso de
divergência entre o valor expresso em algarismos e por extenso, prevalecerá este último.
5.6 – Todos os preços deverão estar incluídos todos os custos indiretos, bem como os encargos,
benefícios e despesas indiretas.
5.7 - As Propostas que eventualmente não tenha apresentado preço para todas as especificações e
quantidades contidas no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, serão automaticamente
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desclassificadas.
5.8 - Poderão ser admitidos erros de natureza formal nas propostas, desde que sua exata compreensão
não comprometam o interesse público.
6 – DO CONTEÚDO E APRESENTAÇÃO DO ENVELOPE DE DOCUMENTAÇÃO:
6.1 - O Envelope nº. 2 - “DOCUMENTAÇÃO” - deverá conter em seu interior os documentos
relativos a habilitação juídica, a qualificação técnica, a qualificação econômico-financeira e a
regularidade fiscal, com suas páginas numeradas, encadernadas, sem rasuras, emendas, borrões ou
entrelinhas, devendo ser datada e assinada pelo representante legal da empresa ao final.
6.2 - A documentação relativa à HABILITAÇÃO JURÍDICA consistirá em:
6.2.1 - Cédula de Identidade, (em se tratando de Firma Individual).
6.2.2 - Registro Comercial, no caso de empresa individual.
6.2.3 – Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado, em se tratando
de sociedades empresariais, Ato Constitutivo e respectiva alteração, se houver, e em caso de Sociedade
por Ações, acompanhada de documentos de eleição dos seus administradores.
6.2.4 - Declaração firmada pelo representante legal da empresa, sob as penas da lei, de que a licitante
não possui em seu quadro de colaboradores, empregados que se enquadrem nas situações previstas no
inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal salvo na condição de Aprendiz, conforme
MODELO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA C.F.
6.2.5 - Os documentos relacionados nos subitens "6.2.1." a "6.2.3" não precisarão constar do Envelope
nº 2 - Documentação se tiver sido apresentados para o credenciamento neste Pregão.

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART.
7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
À
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE IRACEMA/SP
Sr(a) Pregoeiro(a)
A empresa............................................................................... inscrita no CNPJ/MF sob o nº
.........................................................................., com sede em ................................, na Rua/Av.
................................................................................................., nº ............, por intermédio de seu
representante legal o(a) Sr(a) ................................., portador(a) da Carteira de Identidade
nº........................ e do CPF nº............................, DECLARA, para fins do disposto no inciso
V do art. 27 da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n.º 9.854, de 27 de
outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz.
SIM (

) OU NÃO (

).
(local e data)

Rua Sebastião B. dos Santos, 464 - Fone/Fax (017) 3875-6560 – CEP 15.315-000 - Est. de São Paulo
e-mail : prefeitura@saojoaodeiracema.sp.gov.br – http: www.saojoaodeiracema.sp.gov.br

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 59.764.472/0001-63
_____________________________________________
(Razão Social, Nome e Cargo do Assinante)

6.3 - A documentação relativa à REGULARIDADE FISCAL consistirá em:
6.3.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, pertinente e compatível com o objeto
desta licitação (CNPJ).
6.3.2 - Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede do
licitante, ou outra equivalente, na forma da lei.
6.3.2.1 - A Prova de Regularidade com a Fazenda Federal consistirá na apresentação da Certidão Conjunta
de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União expedida pela Procuradoria Geral da
Fazenda Nacional.
6.3.2.2 – A Prova de Regularidade com a Fazenda Estadual consistirá na apresentação Certidão de Débitos
Fiscais Inscritos e não Inscritos em Dívida Ativa expedidas pelo órgão competente em cada estado.
6.3.2.3 - A Prova de regularidade com a Fazenda Municipal consiste na apresentação da(s) certidão(ões)
de Tributos Mobiliários e Imobiliários, ou, nesse último caso, certidão que comprove a inexistência de
cadastro imobiliário.
6.3.3 - Prova de Regularidade relativa à Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço,
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por Lei, mediante a
apresentação de:
6.3.3.1 - Certidão Negativa de Débito (CND) comprovando a inexistência de débito junto ao Instituto
Nacional de Seguridade Social - INSS.
6.3.3.2 - Certificado de Regularidade de Situação perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço FGTS.
6.3.4 - Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), emitida com base no art. 642-A da
Consolidação das Leis do Trabalho (acrescentado pela Lei n.º 12.440 de 07 de julho de 2011);
6.3.5 – Quanto as ME´s e Empresas de Pequeno Porte:
6.3.5.1 - As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a documentação
exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal neste certame, mesmo que esta apresente
alguma restrição.
6.3.5.2 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de
02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de São João de
Iracema/SP, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão
de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa.
6.3.5.3 - A não-regularização da documentação implicará decadência do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei Federal n.º 8.666/93, sendo facultado à Prefeitura
Municipal de São João de Iracema/SP convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
na forma dos incisos XVI e XXIII da Lei Federal n.º 10.520, c/c o art. 27, § 3º do Decreto n.º 5.450/05
e art. 45, II, da Lei Complementar n.º 123/06.
6.4 - A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO ECONOMICO-FINANCEIRA consistirá em:
6.4.1 - Certidão Negativa de Pedido de Falência ou Recuperação Judicial ou Extrajudicial, expedida
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pelo Distribuidor da sede da pessoa jurídica, com prazo de expedição inferior a 90 (noventa) dias da
data deste pregão.
6.4.2 - Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, 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 encerradas há mais de 03 (três) meses da data da apresentação da Proposta.
6.4.2.1 - Caso a Escrituração Contábil seja na forma eletrônica, deverá estar de acordo com o disposto
nas Resoluções CFC n° 1.020/05 e 1.063/05 e Instrução Normativa n° 107/08 do DNRC, sendo
apresentada a impressão do Livro Digital, juntamente com o Termo de Autenticação.
6.5 - A documentação relativa à QUALIFICAÇÃO TÉCNICA
6.5.1. Prova de Capacidade Técnica Profissional, mediante comprovação de a Proponente possuir em
seu quadro permanente, na data prevista para entrega dos envelopes, profissional(is) de nível superior,
detentor(es) de atestado(s) de responsabilidade técnica pela execução de serviços de características
semelhantes ao objeto deste certame, aqui consideradas como as parcelas de maior relevância do objeto
do certame:
6.5.1.1. Sistema(s) com características semelhantes às descritas de Sistema de Lei de Acesso.
6.5.1.2. Tal comprovação deverá ser feita pela apresentação de prova do vínculo profissional entre o
responsável técnico e a Proponente (cópia do registro em carteira profissional, ficha de empregado ou
contrato de prestação de serviços autônomo) ou contrato social no caso de sócio, bem como do(s)
atestado(s) de responsabilidade técnica emitido(s), o(s) qual(is) comprove(m) o atendimento às áreas de
maior relevância aqui definidas.
6.5.2 - Declaração de que a licitante atende a todos os itens do ANEXO I – TERMO DE
REFERÊNCIA.
7 – DA REALIZAÇÃO DO PREGÃO
São os procedimentos a serem realizados para a realização do pregão:
7.1 – Abertura da Sessão:
7.1.1 – No dia, hora e local designados neste edital, os licitantes deverão estar legalmente representados
ou por terceiros devidamente credenciados, com poderes específicos para a formulação de lances
verbais e para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame conforme modelo referencial –
MODELO DE PROCURAÇÃO.
7.1.2 – Instalada a sessão pública do pregão, após o credenciamento dos participantes, o pregoeiro
procederá à abertura dos envelopes das propostas comerciais. Em seguida será verificada a
conformidade das propostas com os requisitos deste Edital.
7.1.2.1 – Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às exigências essenciais do edital,
considerando-se os requisitos estabelecidos neste certame, por ofício ou por manifestação dos licitantes
presentes e credenciados.
7.1.3 – Transcorrida esta etapa, as empresas serão classificadas provisoriamente em ordem crescente de
preços.
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7.1.4 – No curso da sessão, uma vez definida a classificação provisória, o pregoeiro convidará
individualmente os licitantes classificados, detentores de propostas de preços até 10% superiores a
menor proposta, de forma sequencial a apresentar lances verbais a partir do autor da proposta
classificada de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor.
7.1.5 – Não havendo pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, poderão
os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances verbais e
sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos.
7.1.6 - O pregoeiro abrirá oportunidade para a repetição de lances verbais, até o momento em que não
sejam ofertados novos lances menores aos já ofertados.
7.1.7 - A etapa de lances será encerrada quando todas as participantes dessa etapa declinarem da
formulação de lances.
7.1.8 - Não será admitida a desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a licitante desistente às
penalidades constantes neste Edital.
7.1.9 - Encerrada a etapa de lances, serão classificadas todas as Propostas apresentadas na ordem
crescente de valores.
7.1.10 - Poderá o Pregoeiro negociar com a autora da oferta de menor valor global com vistas à redução
do preço. Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço,
decidindo motivadamente a respeito.
7.1.11 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes na data da apresentação
das Propostas.
7.1.12 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, será determinada, pelo Pregoeiro, a abertura do
envelope de N.º 2, contendo os documentos de Habilitação de seu autor.
7.1.13 - Definida a classificação provisória, será registrada na ata da sessão pública o resumo das
ocorrências até então havidas, consignando-se o rol de empresas participantes; preços ofertados;
propostas eventualmente desclassificadas e a fundamentação para sua desclassificação e a ordem de
classificação provisória.
7.2 – Da Habilitação:
7.2.1 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, verificada a aceitabilidade da
melhor oferta, será aberto pelo Pregoeiro o envelope “Documentação” da respectiva licitante vencedora
do certame para verificação quanto ao atendimento das condições de habilitação exigidas no edital.
7.2.2 - Constatando, o Pregoeiro, o atendimento pleno pela licitante de todas as exigências editalícias, a
declarará vencedora deste Pregão.
7.2.3 - Sendo inabilitada a proponente cuja proposta tenha sido classificada em primeiro lugar, fica
facultada à Prefeitura Municipal de São João de Iracema/SP a aplicação de multa no valor equivalente a
5% (cinco por cento) do valor da proposta da proponente em questão, sendo-lhe assegurado o
contraditório e ampla defesa, sem prejuízo das demais penalidades previstas na legislação que regula a
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matéria, prosseguindo o pregoeiro com a abertura do envelope de documentação da proponente
classificada em segundo lugar e assim sucessivamente, se for o caso, até a habilitação de uma das
licitantes.
7.2.4 - Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante classificada e habilitada
será declarada vencedora do certame o pregoeiro suspenderá a sessão para designação de uma data
posterior para a apresentação técnica dos Sistemas.
7.3 - Da Apresentação Técnica:
7.3.1 - A apresentação Técnica dos Sistemas terá como objetivo garantir que a licitante vencedora deste
certame atenda as exigências técnicas. Dessa forma os Sistemas (softwares) serão submetidos à
verificação técnica para avaliação de seu atendimento, de acordo com os requisitos estabelecidos no
Edital em seu ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA e, caso ocorra, será realizada obedecendo ao
seguinte trâmite:
7.3.1.1 - A análise e julgamento das apresentações técnicas serão realizados e conduzidos pelo
Pregoeiro com o apoio técnico de uma comissão constituída por profissionais da PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE IRACEMA/SP.
7.3.1.2 - Toda demonstração será conduzida pela licitante através da utilização de equipamentos
próprios.
7.3.1.3 - O(s) profissional(is) da empresa que fará(ao) a demonstração deverá(ao) estar credenciado(s)
para o fim específico de demonstração.
7.3.1.4 - Os requisitos serão avaliados sequencialmente obedecendo à ordem do ANEXO I – TERMO
DE REFERÊNCIA, na ordem crescente de numeração ou por amostragem a critério da administração.
7.3.1.5 - No caso da escolha de demonstração por amostragem a apresentação dos itens selecionados
será apresentado a empresa vencedora e aos demais participantes no ato da sessão de demonstração.
7.3.1.6 - Será lavrada Ata dos atos relativos à Apresentação Técnica, na qual todos os licitantes
interessados poderão ao final das apresentações fazer os devidos apontamentos em Ata.
7.3.1.7 - Todos os custos dessa apresentação, bem como as demais incorridas na fase de proposta,
correrão por conta da empresa interessada, sem qualquer direito à indenização, reembolso ou
compensação.
7.3.1.8 - Caso a empresa atenda a todos os itens conforme procedimentos aferidos acima a ela será
adjudicado o certame, e caso a respectiva empresa, não atenda as exigências do estabelecido no
ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA será convocada as licitantes subsequentes na ordem de
classificação para a realização da apresentação técnica.
8 - DAS IMPUGNAÇÕES, CONSULTAS E ESCLARECIMENTOS:
8.1 - A formalização de consultas, esclarecimentos ou impugnações, observados os prazos legais,
poderão ser efetivados por meio de documento devidamente entregue junto ao setor de protocolo da
municipalidade, sito na Prefeitura Municipal, em São João de Iracema/SP, sempre dirigido ao
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Pregoeiro, informando o número do processo e número do pregão. Não serão aceitas consultas ou
reclamações efetivadas através de ligação telefônica, via fax, via e-mail ou consulta verbal.
8.2 - As Impugnações, consultas ou esclarecimentos ao edital serão recebidas até 02 (dois) dias úteis
antes da data fixada para o recebimento das propostas.
8.3 - Deferida a impugnação contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do
certame.
9 - DOS RECURSOS:
9.1 - Proclamada a vencedora, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a
intenção de recorrer, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para apresentação das
razões do recurso, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em
igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo da recorrente, sendo-lhes assegurada
imediata vista dos autos do processo.
9.1.1 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
9.1.2 - A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante implicará na decadência do direito
de recurso.
9.1.3 - O recurso contra a decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo.
9.2 - Julgados os recursos, será classificada em 1º lugar a empresa vencedora e homologado o certame.
9.3 - Os envelopes contendo a documentação relativa à documentação das licitantes desclassificadas e
das classificadas não declaradas vencedoras permanecerão sob custódia do Pregoeiro até a efetiva
formalização do Termo de Ata.
9.4 - Não serão aceitos recursos efetivados através de ligação telefônica, via fax, via e-mail ou verbal,
devendo os mesmos obrigatoriamente serem protocolados no Serviço de Protocolo Geral da
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE IRACEMA/SP, sito na Rua Sebastião Batista dos
Santos, nº 464 - Centro, em São João de Iracema/SP, sempre dirigido ao Pregoeiro, informando o
número do PREGÃO em tela.
9.5 - Os envelopes contendo a documentação relativa à documentação das licitantes desclassificadas
permanecerão sob custódia do Pregoeiro até a efetiva formalização do(s) contrato(s), decorrido o ato de
publicação do certame, mediante requerimento próprio, retirar os envelopes no prazo máximo de 5
(cinco) dias, após o qual os mesmos serão inutilizados.
10 – DO JULGAMENTO:
10.1 – O licitante somente será declarado vencedor se sua proposta final contemplar a melhor oferta,
aplicando-se o critério de julgamento de MENOR PREÇO GLOBAL.
11 – DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO:
11.1 - A adjudicação será feita pelo MENOR PREÇO GLOBAL.
11.2 - A homologação da licitação é de responsabilidade da autoridade competente e só poderá ser
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realizada depois da adjudicação do objeto à proponente vencedora pelo Pregoeiro, ou, quando houver
recurso, pela própria autoridade competente.
11.3 - Em caso de não atendimento dos requisitos estabelecidos a empresa incorrerá nas penalidades
previstas neste edital, sendo que os atos administrativos de adjudicação e homologação serão anulados,
bem como será convocada a licitante classificada em 2º lugar e assim sucessivamente.
12 – DAS RESPONSABILIDADES DA LICITANTE VENCEDORA:
12.1 - Entregar o objeto licitado, conforme especificações deste edital e seus anexos e em consonância
com a Proposta de Preço.
12.2 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de Habilitação e qualificação exigidas na licitação.
12.3 - Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE IRACEMA/SP.
12.4 - Arcar com eventuais prejuízos causados à PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE
IRACEMA/SP e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou irregularidade cometida na execução do
contrato.
12.5 - Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.
12.6 - A licitante vencedora assume integral responsabilidade pelo pagamento dos encargos fiscais,
comerciais, trabalhistas e outros que decorram dos compromissos assumidos no contrato, não se
obrigando a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE IRACEMA/SP a fazer-lhe restiruições
ou reembolsos de qualquer valor despendido com este pagamento.
12.7 - Cumprir rigorosamente com todas as programações e atividades do objeto da presente licitação.
12.8 - Arcar com despesas de deslocamento e hospedagem da equipe técnica.
12.9 - Facilitar a supervisão e acompanhamento dos trabalhos pela PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOÃO DE IRACEMA/SP fornecendo, sempre que solicitados, informações e documentos
relacionados com a execução do objeto do presente edital.
12.10 - Guardar o mais absoluto sigilo em relação às informações ou documentos de qualquer natureza
a que venham tomar conhecimento, respondendo, administrativa, civil e criminalmente por sua
indevida divulgação e / ou incorreta ou descuidada utilização.
12.11 - Responsabilizar-se por todos os ônus referentes aos serviços contratados, inclusive, alimentação
e transporte, compreendendo-se o deslocamento do empregado do seu endereço residencial até o local
de trabalho, bem assim do local de trabalho até sua residência, quando em serviço, bem como tudo que
as leis trabalhistas e previdenciárias prevêem e demais exigências legais para o exercício da atividade
objeto da licitação.
13 – DOS PRAZOS:
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13.1 - O prazo de prestação dos serviços será de 12 (DOZE) MESES, contados da assinatura do
Contrato, podendo o mesmo ser prorrogado dentro dos limites legais, conforme disposto na Lei Federal
n.º 8.666/93.
14 – DOS REAJUSTES FINANCEIROS:
14.1 - De acordo com a legislação vigente, em especial na Lei Federal nº 10.192, de 14/02/01, o
reajuste de preços deverá ser anual, portanto, caso haja prorrogação do contrato, o reajuste será feito
com base no índice IGP-M da FGV (Fundação Getúlio Vargas), considerada como data base à data de
apresentação das propostas.
15 – DO CONTRATO:
15.1 - A licitante vencedora do processo licitatório deverá celebrar o contrato que advirá deste
procedimento, nas condições estabelecidas no ato convocatório e nos respectivos anexos.
15.2 - A licitante vencedora do processo licitatório deverá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis contados
da data de convocação, comparecer à sede da Prefeitura Municipal de São João de Iracema/SP para
assinatura do contrato.
15.3 - O contrato deverá ser assinado por representante legal, procurador, diretor ou sócio da empresa,
devidamente acompanhado, respectivamente, de procuração ou contrato social e cédula de identidade.
15.4 - Na hipótese de não atendimento à convocação para assinatura do Contrato ou havendo recusa em
fazê-lo, fica facultado à Prefeitura Municipal de São João de Iracema/SP, desde que haja conveniência,
proceder ao chamamento das demais licitantes, observada a ordem de classificação das propostas e
desde que o fornecimento seja feito nas mesmas condições da primeira classificada, inclusive quanto
aos preços atualizados monetariamente.
15.5 - A recusa injustificada da licitante vencedora em assinar o contrato no prazo estabelecido no
subitem caracterizará o descumprimento da obrigação assumida, sujeitando-se à multa de 5% (CINCO
POR CENTO) sobre o seu valor estimativo, cumulada com a sua suspensão temporária de participação
em licitação e impedimento de contratar com a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE
IRACEMA/SP por prazo não superior a 05 (cinco) anos, ficando sujeita, ainda, às demais sanções
previstas nas legislações que regem esta licitação.
15.6 - Farão parte integrante do contrato, independentemente de transcrição ou anexação, o presente
Edital e seus anexos e a proposta da licitante vencedora.
16 – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
16.1. Os serviços do objeto do contrato serão pagos da seguinte forma:
16.1.1. O pagamento referente à Manutenção e Prestação de Serviços mensais, previsto no MODELO
DE PROPOSTA DE PREÇOS, serão pagos em 12 (doze) parcelas mensais, mediante a apresentação
dos documentos fiscais legalmente exigíveis contados a partir do 30º (trigésimo) dia subsequente ao
pagamento da implantação dos Sistemas.
16.2. O pagamento será efetuado através de ordem de pagamento creditada na conta bancária do
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fornecedor.
16.2.1 - Para cumprimento do prazo indicado no item anterior a contratada deverá indicar no corpo da
Nota Fiscal ou em documento que a acompanhe em papel timbrado da empresa (se houver), os dados
bancários constantes em sua proposta.
16.3. Ocorrendo atraso na liberação do pagamento, a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE
IRACEMA/SP será penalizada com multa de mora correspondente a 0,01% (um centésimo de
percentual), do valor a ser pago, por dia de atraso até seu efetivo pagamento.
16.4. Caso venha a ocorrer a necessidade de providências complementares por parte da licitante, a
fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem
cumpridas.
17 – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS:
17.1 - A licitante contratada estará sujeita às sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 e suas
alterações posteriores. A multa prevista no inc. II do art. citado será aplicada da seguinte forma:
17.1.1 - Os ônus decorrentes do descumprimento de qualquer obrigação contratual serão da
responsabilidade da parte que lhes der causa, respondendo, ainda, o inadimplente, por perdas e danos
perante a outra parte.
17.1.2 - No caso de inexecução total do Contrato e ainda na ocorrência de atraso injustificado na sua
execução, sujeitar-se-á a licitante contratada, garantida prévia defesa, às seguintes penalidades:
17.1.2.1 - advertência.
17.1.2.2 - multa.
17.1.2.3 - suspensão do direito de contratar com a Administração Pública.
17.1.2.4 - declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública.
17.1.3 - A sanção de advertência de que trata o subitem 17.1.2.1 poderá ser aplicada nos seguintes
casos:
17.1.3.1 - descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas no Contrato.
17.1.3.2 - Outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da
Prefeitura Municipal de São João de Iracema/SP desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.
17.1.4. A multa de que trata o subitem 17.1.2.2 será aplicada sobre o valor atualizado do contrato, nos
seguintes casos:
17.1.4.1 - de 2% pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação pertinente.
17.1.4.2 - de 1% nos casos da prestação de serviços estabelecidos neste Pregão incorrerem em qualquer
irregularidade.
17.1.4.3 - a multa será cobrada em dobro a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30%
(trinta por cento) do valor atualizado do Contrato, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos que
venham a ser causados ao interesse público e da possibilidade da rescisão contratual.
17.1.5 - A suspensão do direito de contratar com a Administração Pública será aplicada de acordo com
a seguinte graduação:
17.1.5.1 - 1 ano - atraso na efetiva prestação dos serviços licitados.
17.1.5.2 - 2 anos - prestação dos serviços com qualidade inferior ao proposto.
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17.1.6 - A declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública será efetuada pelo
Prefeito Municipal nos casos de falta grave, tais como:
17.1.6.1 - recusa injustificada do adjudicatário em celebrar o Contrato.
17.1.6.2 - rompimento unilateral do Contrato.
17.1.7 - Antes da aplicação de qualquer penalidade à CONTRATADA, será assegurado o contraditório
e ampla defesa, sendo que qualquer contestação dever ser feita por escrito, bem como deverá constar
dos autos do presente processo.
18 – DA RESCISÃO:
18.1 - A rescisão das obrigações decorrentes do contrato se processará de acordo com o que
estabelecem os artigos 77 a 80 da Lei Federal nº. 8.666/93, e posteriores alterações, em especial quando
constatado:
18.1.1 - Persistência de infrações após a aplicação da multa prevista na Lei Federal n.º 8.666/93.
18.1.2 - Manifesta impossibilidade por parte da licitante vencedora de cumprir as obrigações assumidas
pela ocorrência de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovado.
18.1.3 - Interesse público, devidamente motivado e justificado pela Prefeitura Municipal de São João
de Iracema/SP.
18.1.4 - Demais hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal n.º 8666/93.
18.1.5 - Liquidação judicial ou extrajudicial, concurso de credores, ou falência da licitante vencedora.
18.1.6 - Inobservância da boa técnica na execução dos fornecimentos.
19 – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
19.1 - É facultado ao Pregoeiro oficial, auxiliado pela Equipe de Apoio, proceder em qualquer fase da
licitação diligências destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo, vedada a
inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar originalmente da Proposta.
19.2 - As proponentes intimadas a prestar quaisquer esclarecimentos adicionais, deverão fazê-lo no
prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação / inabilitação.
19.3 - As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre as proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e
a segurança da contratação.
19.4 - A apresentação da Proposta de Preços implica na aceitação plena e total das condições deste
Pregão, sujeitando-se o licitante às sanções previstas nos artigos 86 a 88, da Lei Federal n.º 8.666/93 e
alterações posteriores.
19.5 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro, que decidirá com base na legislação em vigor.
19.6 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DE IRACEMA/SP não aceitará, sob nenhum
pretexto, a transferência de responsabilidade da licitante vencedora para outras entidades.
19.7 - A Administração se reserva o direito de anular ou revogar a presente licitação, no total ou em
parte, sem que caiba indenização de qualquer espécie de acordo com o previsto no artigo 49 da Lei
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Federal n.º 8.666/93.
19.9 - Os atos referentes a este processo poderão ser comunicados aos proponentes por qualquer tipo de
comunicação que comprove o recebimento, ou ainda, mediante publicação no Diário Oficial do Estado,
Jornal de Grande Circulação e/ou Jornal Local.
São João de Iracema, 25 de abril de 2016.

__________________________________
VALDIR CANDIDO RIBEIRO
PREFEITO MUNICIPAL
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====== ANEXO I ======
TERMO DE REFERÊNCIA
ESPECIFICAÇÕES FUNCIONAIS DOS SISTEMAS
1. OBJETIVO:
Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de Licença de Uso de Programas de
Informática (Softwares), por prazo determinado, abrangendo Instalação, Manutenção e Treinamento do
Sistema de Lei de Acesso.
2. DA PARTICIPAÇÃO:
Poderão participar desta contratação todas as empresas interessadas, detentoras dos direitos de
comercialização dos softwares, não sendo permitida a subcontratação desse contrato.
a)

FUNCIONALIDADES TÉCNICAS PARA OS SISTEMAS E MÓDULOS WEB

1.

Ser compatível com ambiente distribuído, permitindo a realização de tarefas concorrentes,
independente se os clientes da aplicação estão em rede local ou em acesso remoto em relação ao
servidor de aplicações.
Utilizar em todo o Sistema o ano com quatro algarismos.
Prover o controle efetivo do uso do sistema, oferecendo total segurança contra a violação dos
dados ou acessos indevidos às informações, através do uso de senhas por nível de acesso,
considerando a função e papel ao qual ele pertença (Perfil).
Registrar um Log de utilização nas inclusões, atualizações e exclusões efetuadas pelos operadores
autenticados no sistema, nos cadastros e movimentações, registrando todas as informações
anteriores contidas nos campos e tabelas, permitindo também a consulta desses registros.
Possuir atualização on-line dos dados de entrada, permitindo acesso às informações atualizadas
imediatamente após o término da transação.
Permitir personalizar os relatórios com a identificação do Órgão.
Permitir a visualização dos relatórios em tela, bem como a gravação opcional dos mesmos em
arquivos com formato PDF, para que possam ser visualizados ou impressos posteriormente,
exceto aqueles enviados diretamente para impressoras matriciais.
Permitir consultar às tabelas do sistema, sem perda das informações já registradas na tela corrente
e permitindo recuperar dados nela contidos para preenchimento automático de campos.
Assegurar a integração de dados do sistema, garantindo que a informação seja alimentada uma
única vez, independente do módulo que esteja sendo executado.
Possuir recurso para exportação de dados em arquivos no formato.xls.
Possuir teste de consistência de dados de entrada. Ex: validade de datas, campos com
preenchimento numérico, etc.
O sistema e todos os seus módulos, deverão ser construídos para serem utilizados em navegador
WEB, compatível, no mínimo, com Internet Explorer versão 8.0 ou superior e Google Chrome.
Não serão admitidos aplicativos com interface gráfica ou caracter, emulados em browser.
Permitir que janelas modais possam ser abertas para melhorar a acessibilidade do sistema de
acordo com a necessidade das aplicações.
Garantir a integridade referencial das tabelas da base de dados. Não deve ser possível apagar uma
tabela mestre sem que seus detalhes estejam apagados ou dependendo das regras de negócio,
permitir fazer em cascata as alterações ou exclusões.
Garantir que o sistema tenha integração total entre seus módulos e funções.

2.
3.

4.

5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.

13.
14.

15.

Rua Sebastião B. dos Santos, 464 - Fone/Fax (017) 3875-6560 – CEP 15.315-000 - Est. de São Paulo
e-mail : prefeitura@saojoaodeiracema.sp.gov.br – http: www.saojoaodeiracema.sp.gov.br

ESTADO DE SÃO PAULO

CNPJ: 59.764.472/0001-63
16.
17.
18.
19.

20.

21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.

28.
29.

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

37.
38.

Nas telas que possuírem dados apresentados em grades de informações, possuir a opção de
ordenação por qualquer uma das colunas apresentadas.
Permitir em todas as telas de cadastro e movimentação, consultas por filtros estáticos ou
condições dinâmicas.
Apresentar ícones em botões e opções de menu de modo diferenciado caso eles estejam
habilitados ou não.
Apresentar o conteúdo das telas organizado em áreas funcionais bem delimitadas. Ex: legenda da
janela, área para menus, área para botões, área de apresentação de campos, área para mensagens
de orientação.
Exibir mensagens de advertência ou mensagens de aviso de erro informando ao usuário um
determinado risco ao executar funções e solicitando sua confirmação para dar prosseguimento a
tarefa.
Respeitar padronização de cor, tamanho e nomenclatura nos rótulos de campos, botões, ícones e
menus em todos os módulos do sistema.
O acesso ao Banco de Dados deve ser JDBC usando driver nativo do banco de dados, não sendo
aceita a comunicação via ODBC ou JDBC-ODBC.
O aplicativo deverá ser desenvolvido em todos os seus módulos em linguagem Java, para desta
forma manter a característica de ser multi-plataforma com interface totalmente WEB.
O Aplicativo não deverá necessitar de nenhuma instalação adicional nas máquinas clientes, não
sendo necessário nenhum tipo de intervenções técnicas para uso do mesmo. Permitindo-se apenas
a instalação de plug-ins para navegadores e um software para impressão direta em impressoras
matriciais.
Os Servidores de banco dados e de aplicação deverão suportar Sistemas Operacionais Linux, com
kernel 2.6 ou superior.
Utilizar como Servidor de aplicação o Container Web Tomcat na versão 5.5 ou superior.
Sistema Gerenciador de Banco de Dados deverá ser o PostgreSQL 8.4 ou superior e rodar no
Sistema Operacional homologado pelo fabricante ou comunidade de desenvolvimento do produto
em seu site oficial, com documentação técnica de acesso público, não sendo permitido o uso de
artifícios técnicos como emuladores para simular sua execução.
A Solução deve ser baseada no conceito de controle de transação, mantendo a integridade do
Banco de Dados em quedas de energia e falhas tanto de software como de hardware.
O sistema deve ser desenvolvido baseado em um padrão operacional e todas as telas e
componentes do sistema devem herdar as características padronizadas, simplificando sua
operação.
Possuir gerador de relatório próprio, com seleção e classificação dos dados escolhidos pelo
usuário, através da linguagem SQL, compatível com o sistema.
Permitir associar um ou mais relatórios desenvolvidos no gerador próprio, a botões específicos do
sistema.
Desativar o usuário após um número máximo configurável de tentativas inválidas de login.
Armazenar criptografado todas as informações relacionadas a senhas e permissões de acesso.
Possuir Ajuda on-line, sensível no contexto, com possibilidade de acesso através de botões.
Permitir a busca de relatórios por descrição do mesmo, tanto para os relatórios da própria
aplicação quanto para relatórios desenvolvidos pelo gerador próprio.
Permitir de maneira simples a atualização de versão através de ferramenta web, com a
possibilidade de realizar atualizações acumulativas e sem a necessidade de acesso manual ao
servidor de banco de dados e aplicação.
Permitir a atualização de versão somente por usuários autenticados.
Permitir a consulta do histórico de atualizações de versões.
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CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS DO SISTEMA DE LEI DE ACESSO
Objetivo: Realizar o gerenciamento de pedidos de informação, por meio da Internet, de tal forma que o
cidadão possa fazer e acompanhar os pedidos de informações realizados aos órgãos e entidades
públicas, acompanhar o prazo pelo número de protocolo gerado e receber a resposta da solicitação por
e-mail ou em sua residência, entrar com recursos e consultar as respostas recebidas. Auxiliar os órgãos
ou entidades públicas nos trabalhos de gestão de demandas de pedidos de informações dos solicitantes,
centralizando todos os pedidos de informação amparados pela Lei nº 12.527/2011, possibilitando
produzir estatísticas sobre o seu cumprimento, com a extração de relatórios com dados referentes a
todas as solicitações de acesso à informação e seus respectivos encaminhamentos.
Parâmetros Gerais
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

Permitir incluir o brasão do município ou entidade na página principal do sistema de informações
ao cidadão (SIC);
Permitir incluir no rodapé da página descrições ou informativos sobre o órgão, entidade ou da
unidade do Sistema de Informações ao Cidadão (SIC);
Permitir cadastrar no rodapé da página links ou atalhos para realizar o download de arquivos,
abrir páginas em novas abas, ou abrir páginas dentro da área interna do sistema de informações ao
cidadão (SIC);
Permitir cadastrar informativos para que possam ser exibidas e visualizadas na página principal
do sistema de informações do cidadão (SIC);
Permitir definir uma mensagem padronizada que será enviada ao cidadão quando o mesmo
necessitar recuperar as senhas de acesso ao sistema de informação ao cidadão (SIC);
Permitir definir as extensões, tamanhos e quantidades de arquivos ou anexos que serão utilizados
em cada etapa de tramitação dos pedidos de informações;
Permitir definir o município padrão para agilizar o preenchimento do cadastro do cidadão;
Permitir parametrizar a quantidade de dias restantes para a apresentação de alertas visuais de
prioridade (Alta, média ou baixa) de acordo com o prazo restante para responder os pedidos;
Permitir definir um horário limite na abertura de novos pedidos de informações, que determinará
se os prazos para resposta ao cidadão iniciará no mesmo dia de abertura, no próximo dia da
abertura, ou no próximo dia útil seguinte a abertura dos pedidos de informações;
Permitir definir se a contagem dos prazos de resposta dos pedidos de informações, iniciem-se no
mesmo dia de abertura, no próximo dia de abertura, ou no próximo dia útil seguinte a abertura dos
pedidos de informações;
Permitir definir que a data de vencimento para responder aos pedidos de informações possa ser
antecipado para um dia anterior ao vencimento, ou prorrogado para o próximo dia útil posterior
ao vencimento;
Permitir definir que o início da contagem dos prazos de respostas sobre interposição de recursos,
respostas de perguntas feitas entre servidores e cidadão, as confirmações de pagamentos ou as
isenções de custas, possam se iniciar no mesmo dia, no próximo dia, ou no próximo dia útil
seguinte aos trâmites;
Permitir definir a interrupção de contagem do prazo de resposta enquanto o servidor estiver
aguardando a resposta sobre alguma dúvida, questionamento ou complementação sobre o pedido
de informações feito pelo cidadão, ou pagamento de custas a ser efetuada pelo cidadão;
Permitir definir a quantidade de dias para o servidor responder os pedidos de informações
realizados pelo cidadão;
Permitir definir a quantidade de dias para o servidor disponibilizar as informações solicitadas pelo
cidadão após pagamentos de custas;
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16.
17.
18.

19.
20.
21.
22.
23.
24.

Permitir definir a quantidade de dias para o servidor prorrogar os pedidos de informações
realizados pelo cidadão;
Permitir definir a quantidade de prorrogações dos pedidos de informações;
Permitir incluir apenas dias úteis na contagem dos prazos para o servidor responder, prorrogar,
interpor e responder recursos, e confirmar pagamento ou isenção de custas referentes aos pedidos
de informações realizados pelo cidadão.
Permitir definir a quantidade de dias para o servidor responder os recursos de pedidos de
informação;
Permitir definir a quantidade de dias (prazo) para que o cidadão possa ter direito a interpor
recursos;
Permitir definir a quantidade de instâncias recursais;
Permitir definir a obrigatoriedade ou não de um e-mail válido no cadastro do solicitante;
Permitir parametrizar a quantidade máxima de registros a serem visualizados nos relatórios
estatísticos que contemplam informações de caráter geral referentes aos pedidos de informações;
Permitir cadastrar e configurar serviços de SMS parametrizando a quantidade de caracteres
presentes no corpo do texto a ser enviado ao solicitante (cidadão), a periodicidade de consulta (em
dias) de saldo de SMS disponíveis para envios, informar um e-mail e um telefone celular do
administrador ou responsável para que o mesmo seja informado sobre o saldo mínimo de SMS
disponíveis para envios, definir a mensagem a ser enviada ao responsável ou administrador
informando sobre o saldo mínimo de SMS disponíveis;

Cadastros
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

35.
36.
37.
38.

Permitir cadastrar cidadãos contendo no mínimo as informações de tipo pessoa(PF/PJ), CPF ou
CNPJ, nome ou razão social, sexo, data de nascimento ou abertura da empresa, profissão,
escolaridade, área de atuação, telefones fixo e celular, endereço completo (logradouro, número,
bairro, cidade, estado e CEP), e-mail, forma de preferência para receber a informação, origem do
cadastro, usuário e senha;
Permitir alterar e recuperar senhas dos cidadãos;
Permitir associar servidores a unidades do Sistema de Informações ao Cidadão (SIC);
Permitir cadastrar níveis de escolaridade (PF);
Permitir cadastrar ocupações de pessoas físicas (PF);
Permitir importar o cadastro de CBO (Classificação Brasileira de ocupações);
Permitir cadastrar áreas de atuações das empresas (PJ);
Permitir cadastrar municípios e unidades de federação (UF);
Permitir cadastrar a preferência de meios e formatos de respostas que serão fornecidas aos
cidadãos;
Permitir cadastrar as unidades do Sistema de Informações ao Cidadão (SIC) contendo no mínimo
as informações de nome fantasia, razão social, CNPJ, data de abertura da empresa, unidade
superior, e-mail, telefones fixo e celular, fax, logo da unidade, e endereço completo (tipo de
logradouro, título do logradouro, nome do logradouro, número, complemento, bairro, cidade,
estado e CEP);
Permitir cadastrar feriados e pontos facultativos para serem utilizadas de forma global a todas as
unidades do SIC;
Permitir cadastrar datas que servirão como exceções de atendimento para serem utilizadas de
forma local a uma ou mais unidades específicas do SIC;
Permitir cadastrar o tipo do formato das informações que serão disponibilizadas nos pedidos de
informação aos cidadãos;
Permitir cadastrar o motivo de custo dos pedidos de informações;
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39.
40.
41.
42.
43.
44.

45.

Permitir cadastrar o motivo de isenção de custo dos pedidos de informações;
Permitir cadastrar o motivo de recusas dos pedidos de informações;
Permitir cadastrar o motivo de prorrogações dos pedidos de informações;
Permitir cadastrar o motivo de cancelamentos dos pedidos de informações;
Permitir cadastrar o motivo de recursos dos pedidos de informações;
Permitir personalizar os formatos de e-mail de notificação para serem utilizados nos trâmites
realizados pelos servidores, possibilitando incluir o número do protocolo, número do CPF ou
CNPJ, nome do solicitante, link de acesso ao pedido de informação, data de tramite, descrição do
trâmite, tipo do trâmite, texto do pedido, nome da unidade, formato de resposta, data de abertura
e previsão de resposta do pedido de informação;
Permitir cadastrar mensagens de SMS de notificação para serem enviados aos solicitantes
(cidadão) após a realização de trâmites efetuados por servidores ou cidadãos, possibilitando
incluir o número de protocolo, nome do solicitante, data do trâmite, e o texto do pedido;

Movimentações
46.
47.
48.

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.

Permitir ao cidadão realizar pedidos de informações;
Permitir ao servidor consultar e responder os pedidos de informações abertos e direcionados as
unidades do Sistema de Informações ao Cidadão (SIC);
Permitir ao servidor consultar pedidos de informação utilizando como filtro o número de
protocolo, unidade, responsável, datas de abertura, prazos de resposta, nome do solicitante, tipo
de solicitante (PF/PJ), pedidos finalizados ou não e situações dos pedidos de informação
(Pendente, assumido, transferido para unidade, transferido para servidor, forma de resposta
alterada, informações solicitadas, encaminhado, prorrogado, respondido, recusado, respondido
pelo solicitante, custo informado, isenção confirmada, pagamento confirmado, custo cancelado,
pedido cancelado, pedido de recurso, recurso deferido ou indeferido ) e prioridades;
Permitir ao cidadão consultar o andamento dos pedidos de informação;
Permitir ao servidor encaminhar pedidos de informações entre unidades;
Permitir ao servidor prorrogar pedidos de informações;
Permitir ao servidor recusar pedidos de informações;
Permitir ao servidor cancelar pedidos de informações;
Permitir ao cidadão cancelar pedidos de informações;
Permitir ao servidor responder recursos de pedido de informações;
Permitir ao servidor reabrir pedidos de informações;
Permitir ao cidadão reabrir pedidos de informações;
Permitir ao servidor assumir pedidos de informações;
Permitir ao servidor transferir para outro servidor da mesma unidade e pedidos de informações
assumidas;
Permitir ao servidor transferir para a mesma unidade que esteja associado, pedidos de
informações assumidas;
Permitir ao servidor solicitar informações adicionais e complementares ao cidadão;
Permitir ao cidadão complementar informações ao pedido de informações solicitadas pelo
servidor;
Permitir ao servidor informar ao cidadão o motivo de custo;
Permitir ao cidadão informar ao servidor a sobre a isenção de custo mediante documento
comprobatório;
Permitir ao cidadão anexar comprovante de pagamento dos custos quando existirem pedidos de
informações que o exijam;
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66.
67.
68.

Disponibilizar ao cidadão formulários para preenchimento manual para viabilizar pedidos de
informações ou entrar com recursos;
Permitir o envio de mensagens de SMS aos cidadãos informando os trâmites referentes ao pedido
de informação;
Permitir o envio de mensagens de e-mail ou SMS aos administradores do sistema informando
sobre disponibilidade ou não do serviço de SMS;
Relatórios

69.
70.
71.

72.
73.

74.

75.

76.

Permitir visualizar, imprimir e exportar relatórios de pedidos de informações agrupados por
unidades, pedidos respondidos, pedidos recusados, pedidos em tramitação, pedidos cancelados;
Permitir visualizar, imprimir e exportar relatórios de pedidos de informações agrupados por
unidades e motivos de recursos;
Permitir visualizar, imprimir e exportar relatórios de pedidos de informações agrupados por
unidades, por perfis do solicitante (PF/PJ), gênero do solicitante (Masculino/Feminino), meios de
envio de resposta, situação de custo, ocupações do solicitante, grau de escolaridade, área de
atuação, origem de abertura dos pedidos de informação, tempo de resposta e prorrogações;
Permitir realizar filtros nos relatórios dos pedidos de informações utilizando parâmetros de
consulta por unidade, datas de abertura e datas de respostas dos tramites.
Permitir visualizar, imprimir e exportar relatórios de envios de mensagens de SMS aos
solicitantes (cidadãos) possibilitando filtrar pelo código sequencial do SMS, data e hora de envio,
tipo de trâmite, código do solicitante, nome do solicitante, telefone de envio, número de
protocolo, e por parte do conteúdo presente no corpo da mensagem;
Permitir visualizar, imprimir e exportar (.XLS, .PDF e .HTML) relatórios sobre todos os trâmites
(transações) realizados internamente por servidores e externamente por cidadãos, possibilitando
ser agrupada pela data do trâmite (transação), unidade, servidor, tramite e número do protocolo.
Possibilitar refinar a pesquisa utilizando no mínimo a data Inicial e data final do trâmite, a
unidade, o tramite (transação), o nome servidor e o tipo trâmite (Realizado pelo Servidor, pelo
Cidadão ou ambos);
Permitir visualizar, imprimir e exportar (.XLS e .PDF e .HTML) relatórios sobre todos os
pedidos de informação encaminhados entre as unidades, possibilitando ser agrupada pela data de
abertura do pedido de informação, o servidor que realizou a transferência, a unidade de origem, a
unidade de destino, a data do encaminhamento, e o número do protocolo. Possibilitar refinar a
pesquisa utilizando no mínimo a data Inicial e a data final do encaminhamento, a unidade de
origem, a unidade de destino, e o servidor responsável pelo encaminhamento;
Permitir visualizar, imprimir e exportar (.XLS e .PDF e .HTML) relatórios referentes as
prioridades e os prazos de respostas dos pedidos de informação, possibilitando ser agrupada pela
data de abertura do pedido de informação, data do trâmite (transação), a unidade, o servidor,
trâmite (Transação), o prazo de resposta, a situação do pedido (Pedidos dentro do prazo e os
vencidos) e o número do protocolo. Possibilitar refinar a pesquisa utilizando no mínimo: a data
Inicial e a data final, o servidor, a unidade, e o trâmite (transação).
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====== ANEXO II ======
MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO Nº..............
PREGÃO PRESENCIAL Nº 007/2016
PROCESSO Nº 982/2016
Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de Licença de Uso de Programas de
Informática (Softwares) por prazo determinado, abrangendo Instalação, Manutenção e Treinamento do
Sistema de Lei de Acesso, em consonância com ANEXO I – Termo de Referência do Edital.
Pelo presente instrumento, o município de São João de Iracema/SP, com sede à Rua
................................. n.º .........., inscrita no CNPJ/MF sob o n.º .......................................................,
doravante denominada Prefeitura Municipal, representada neste ato pelo Exmo. Prefeito Municipal, o
Sr. ............................................................, doravante denominada CONTRATANTE e de outro lado a
empresa ......................................., inscrita no CNPJ sob o n.º ....................., com sede na Rua
.................., na cidade de ................, CEP: ................, neste ato representada por seu ...........................,
o Sr. ......................................., portador da cédula de identidade RG n.º .................................. e do CPF
n.º ......................................, ao final assinado, doravante denominada CONTRATADA, tendo em vista
a homologação do resultado do PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2016 e PROCESSO Nº 982/2016,
pelo Senhor Valdir Candido Ribeiro, Prefeito Municipal, pelo tipo de Licitação de MENOR PREÇO
GLOBAL, regida pela Lei Federal n.º 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto Municipal nº 035/2007,
aplicando-se, subsidiariamente, as disposições da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e
alterações posteriores, têm entre si justa e acordada a celebração do presente contrato mediante as
seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO:
1.1 - Contratação de empresa especializada para Prestação de Serviços de Licença de Uso de
Programas de Informática (Softwares) por prazo determinado, abrangendo Instalação, Manutenção e
Treinamento do Sistema de Lei de Acesso, em consonância com ANEXO I – Termo de Referência.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA:
2.1 - A vigência do presente instrumento contratual é de 12 (DOZE) MESES, contados da assinatura
do Contrato, podendo o mesmo ser prorrogado até o limite estabelecido no inciso IV do art. 57, da Lei
Federal n.º 8.666/93 e demais alterações posteriores.
CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:
3.1 - Efetuar os pagamentos na forma acordada.
3.2 - Permitir o acesso dos técnicos da CONTRATADA, devidamente credenciados, nas dependências
da Prefeitura Municipal de São João de Iracema/SP, para fins de execução dos serviços.
3.3 - Comunicar à CONTRATADA, qualquer irregularidade manifestada na execução dos serviços e
interromper imediatamente o mesmo, se for o caso.
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3.4 - Prestar os esclarecimentos à CONTRATADA, referentes ao objeto do contrato.
3.5 - Rejeitar a prestação dos serviços realizados por terceiros, sem autorização.
3.6 - Manter livre acesso aos técnicos da contratada, por ocasião das intervenções técnicas.
3.7 - Fornecer os elementos básicos e dados complementares necessários à prestação dos serviços.
3.8 - Designar técnico(s) devidamente capacitado(s) para acompanhar o desenvolvimento dos serviços
e desempenhar as atividades de coordenação técnica e administrativa do projeto.
3.9 - Responsabilizar-se pela supervisão, gerência e controle da utilização dos sistemas licenciado,
incluindo:
3.9.1 - Assegurar a configuração adequada de equipamentos e instalação dos sistemas.
3.9.2 - Manter Backup adequado para satisfazer às necessidades de segurança, assim como “restart” e
recuperação no caso de falha dos equipamentos.
3.9.3 - Dar prioridade aos técnicos da contratada quando da realização das intervenções técnicas.
CLÁUSULA QUARTA – DAS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS E DA FORMA DE
PAGAMENTO:
4.1. Os serviços do objeto do contrato serão pagos da seguinte forma:
4.1.1. O pagamento referente à Manutenção e Prestação de Serviços mensais, previsto no MODELO
DE PROPOSTA DE PREÇOS, serão pagos em 12 (doze) parcelas mensais, mediante a apresentação
dos documentos fiscais legalmente exigíveis contados a partir do 30º (trigésimo) dia subsequente ao
pagamento da implantação dos Sistemas.
4.2 - O pagamento será efetuado através de ordem de pagamento creditada na conta bancária do
fornecedor.
4.2.1 - Para cumprimento do prazo indicado no item anterior a contratada deverá indicar no corpo da
Nota Fiscal ou em documento que a acompanhe em papel timbrado da empresa (se houver), os dados
bancários constantes em sua proposta.
4.3 - Ocorrendo atraso na liberação do pagamento, a Prefeitura Municipal de São João de Iracema/SP
será penalizada com multa de mora correspondente a 0,01% (um centésimo de percentual), do valor a
ser pago, por dia de atraso até seu efetivo pagamento.
4.4 - Caso venha a ocorrer a necessidade de providências complementares por parte da licitante, a
fluência do prazo será interrompida, reiniciando-se a sua contagem a partir da data em que estas forem
cumpridas.
CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:
5.1 - Entregar o objeto licitado conforme especificações deste contrato e em consonância com o edital e
a Proposta de Preço apresentada pela mesma.
5.2 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas,
todas as condições de Habilitação e qualificação exigidas na licitação.
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5.3 - Providenciar a imediata correção das deficiências e/ou irregularidades apontadas pela Prefeitura
Municipal de São João de Iracema/SP.
5.4 - Aceitar nas mesmas condições contratuais os acréscimos e supressões até 25% (vinte e cinco por
cento) do valor inicial atualizado do contrato.
5.5 - A CONTRATADA assume integral responsabilidade pelo pagamento dos encargos fiscais,
comerciais, trabalhistas e outros que decorram dos compromissos assumidos no contrato, não se
obrigando a Prefeitura Municipal de São João de Iracema/SP a fazer-lhe restiruições ou reembolsos de
qualque valor despendido com este pagamento.
5.6 - Estar ciente de que a Prefeitura Municipal de São João de Iracema/SP rejeitará, no todo ou em
parte, o fornecimento e/ou serviço executado em desacordo com o explicitado no ANEXO I –
TERMO DE REFERÊNCIA do Edital.
5.7 - A CONTRATADA facilitará, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação da fiscalização da
Prefeitura Municipal de São João de Iracema/SP, promovendo o fácil acesso aos serviços em execução
e atendendo prontamente às observações, exigências, recomendações técnicas e administrativas por ela
apresentadas.
5.8 - A CONTRATADA é a única responsável em qualquer caso, por danos ou prejuízos que possa
causar a terceiros, sem qualquer responsabilidade de ônus para a Prefeitura Municipal de São João de
Iracema/SP pelo ressarcimento.
5.9 - A CONTRATADA não poderá transferir direitos e ou obrigações, no todo ou em parte,
decorrentes deste contrato, sem prévia autorização da Contratante.
5.10 - Caberá à licitante responder, em relação aos seus empregados, por todas as despesas decorrentes
do fornecimento.
5.11 - Comunicar à Prefeitura Municipal de São João de Iracema/SP, no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas, os motivos de ordem técnica que impossibilitaram o cumprimento dos prazos previstos no
presente edital.
5.12 - Caso forem constatados motivos que demonstrem que os serviços não estão de acordo com as
devidas especificações técnicas, mesmo acompanhados da Nota Fiscal, serão devolvidos no todo ou em
parte, mediante termo de rejeição do Objeto do Contrato, lavrado pelo Departamento de competente da
municipalidade.
5.13 - A qualidade dos serviços a serem entregues pela CONTRATADA será fiscalizada por
Comissão, especialmente designada para tal, em obediência às determinações legais, pertinentes ao
assunto.
5.14 - Executar o objeto deste certame, de acordo com as melhores técnicas e com pessoal qualificado.
5.15 - Manter pessoal técnico qualificado para atendimento à Prefeitura Municipal de São João de
Iracema/SP, a fim de prevenir problemas no banco de dados, resguardando a Prefeitura Municipal de
São João de Iracema/SP de quaisquer responsabilidades, sendo que tal atendimento poderá ser via
telefone, modem (e-mail/internet) e, em último caso, pessoalmente.
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5.16 - Desenvolver todos os serviços constantes do ANEXO I do Edital, bem como cumprir com o
cronograma de execução dos serviços.
CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO DO CONTRATO:
6.1 - Sem prejuízo das penalidades previstas na CLÁUSULA DÉCIMA, constituem motivos de
rescisão todas as situações previstas nos artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93, observadas as formas
estatuídas no Artigo 79 da mesma Lei.
CLÁUSULA SÉTIMA – DO VALOR GLOBAL DO CONTRATO PARA FINS LEGAIS:
7.1 – A Contratante pagará a contratada o valor de R$__________ (__________________) mensal,
totalizando o valor de R$_________ (__________________), pela prestação de serviços técnicos
especializados referentes ao objeto, referentes à Implantação, incluindo os serviços de Instalação,
Manutenção e Treinamento dos Sistemas.
7.2 - Nos valores acima estão inclusas todas as despesas que influenciem nos custos, tais como:
encargos diretos e indiretos, impostos, taxas, transportes, fretes, seguros, mão-de-obra, encargos
sociais, trabalhistas, previdenciários, securitários e tributários ou outros decorrentes ou que venham a
ser devidos em razão do mesmo, não cabendo à Prefeitura Municipal de São João de Iracema/SP,
quaisquer custos adicionais.
CLÁUSULA OITAVA – DOS REAJUSTES FINANCEIROS:
8.1 - Em conformidade com a legislação vigente, em especial na Lei Federal nº 10.192, de 14/02/01, o
reajuste de preços deverá ser anual, portanto, caso haja prorrogação do contrato, o reajuste será feito
com base no índice IGP-M da FGV (Fundação Getúlio Vargas), considerada como data base à data de
apresentação das propostas.
CLÁUSULA NONA – DAS RETIFICAÇÕES OU RATIFICAÇÕES:
9.1 - Toda e qualquer alteração ou modificações nas condições estabelecidas no presente contrato será
feita através de termos aditivos.
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS PENALIDADES:
10.1 - A licitante contratada estará sujeita às sanções previstas no art. 87 da Lei 8.666/93 e suas
alterações posteriores. A multa prevista no inc. II do art. citado será aplicada da seguinte forma:
10.1.1 - Os ônus decorrentes do descumprimento de qualquer obrigação contratual serão da
responsabilidade da parte que lhes der causa, respondendo, ainda, o inadimplente, por perdas e danos
perante a outra parte.
10.1.2 - No caso de inexecução total do Contrato e ainda na ocorrência de atraso injustificado na sua
execução, sujeitar-se-á a licitante contratada, garantida prévia defesa, às seguintes penalidades:
10.1.2.1 - advertência.
10.1.2.2 - multa.
10.1.2.3 - suspensão do direito de contratar com a Administração Pública.
10.1.2.4 - declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública.
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10.1.3 - A sanção de advertência de que trata o subitem 10.1.2.1 poderá ser aplicada nos seguintes
casos:
10.1.3.1 - descumprimento das obrigações e responsabilidades assumidas no Contrato.
10.1.3.2 - Outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos serviços da
Prefeitura Municipal de São João de Iracema/SP desde que não caiba a aplicação de sanção mais grave.
10.1.4. A multa de que trata o subitem 10.1.2.2 será aplicada sobre o valor atualizado do contrato, nos
seguintes casos:
10.1.4.1 - de 2% pelo descumprimento de cláusula contratual ou norma de legislação pertinente.
10.1.4.2 - de 1% nos casos da prestação de serviços estabelecidos neste Pregão incorrerem em qualquer
irregularidade.
10.1.4.3 - a multa será cobrada em dobro a cada caso de reincidência, não podendo ultrapassar a 30%
(trinta por cento) do valor atualizado do Contrato, sem prejuízo da cobrança de perdas e danos que
venham a ser causados ao interesse público e da possibilidade da rescisão contratual.
10.1.5 - A suspensão do direito de contratar com a Administração Pública será aplicada de acordo com
a seguinte graduação:
10.1.5.1 - 1 ano - atraso na efetiva prestação dos serviços licitados.
10.1.5.2 - 2 anos - prestação dos serviços com qualidade inferior ao proposto.
10.1.6 - A declaração de inidoneidade para contratar com a Administração Pública será efetuada pelo
Prefeito Municipal nos casos de falta grave, tais como:
10.1.6.1 - recusa injustificada do adjudicatário em celebrar o Contrato.
10.1.6.2 - rompimento unilateral do Contrato.
10.1.7 - Antes da aplicação de qualquer penalidade à CONTRATADA, será assegurado o contraditório
e ampla defesa, sendo que qualquer contestação dever ser feita por escrito, bem como deverá constar
dos autos do presente processo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO:
11.1 - Nos casos de dúvidas a respeito deste contrato e para dirimi-las, fica escolhido de comum acordo
entre as partes, o Foro da comarca de General Salgado, excluindo-se qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CRÉDITO ORÇAMENTÁRIO:
12.1 - As despesas decorrentes do presente instrumento contratual correrão por conta das fontes de
recurso, conforme codificado para o exercício, como segue:
02.01.01 – Gabinete
04.1122.0003-2.002 – Manutenção do Gabinete e Dependências PM – Gabinete
3.3.90.39-01 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica (Ficha 006)
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA CONFIGURAÇÃO DA MANUTENÇÃO:
13.1 - Fica entendida por manutenção, como sendo a obrigação de se manter o sistema de acordo com
as especificações do termo de implantação, sendo de competência da CONTRATADA:
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13.1.1 - Corrigir eventuais falhas dos sistemas, desde que originados por erro ou defeito de
funcionamento dos mesmos.
13.1.2 - Assistência na operação do sistema.
13.1.3 - Orientação e treinamento aos usuários do sistema.
13.1.4 - Auxílio na recuperação dos sistemas em possíveis problemas originados por queda de energia,
falha do equipamento ou falha de operação, desde que a Prefeitura Municipal de São João de
Iracema/SP mantenha Backups adequados para satisfazer as necessidades de segurança.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO SIGILO:
14.1 - A Prefeitura Municipal de São João de Iracema/SP considera o desenvolvimento do programa de
que trata o objeto aqui referenciado como informações e segredos comerciais da CONTRATADA,
independente do fato que qualquer subconjunto dos mesmos, seja ou possa ser, validamente protegido
por registro de propriedade autoral ou industrial.
14.2 - As partes, por este instrumento, garantem que os indivíduos que terão acesso aos programas
deste contrato, terão conhecimento da substância da Cláusula de sigilo aqui assegurada.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS:
15.1 - A Prefeitura Municipal de São João de Iracema/SP aceitará os sistemas desenvolvido, uma vez
implantado de acordo com as especificações, normas e demais condições estabelecidas neste
instrumento. Para tanto, será elaborado um termo de recebimento, implantação e utilização, que deverá
ser assinado pela Prefeitura Municipal de São João de Iracema/SP, por ocasião da entrega dos sistemas.
15.2 - Não obstante o termo de recebimento dos sistemas, as rotinas que vierem a ser utilizadas após
esse procedimento, serão garantidas pela CONTRATADA.
15.3 - As partes de comum acordo com os termos deste Contrato e às normas da Lei Federal N.º
8.666/93 e as condições estabelecidas no PREGÃO PRESENCIAL N.º 007/2016 e PROCESSO Nº
982/2016, assinam o mesmo em três vias de igual teor e para um só efeito.
São João de Iracema, ......... de ................................ de 2016.

...............................................
PREFEITO MUNICIPAL

...............................................
CONTRATADA
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