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32.1.1 Para a viabilizacao de use imediato, 0 Sistema devera ser disponibilizado para use em ambiente Cloud (Nuvem)
em Data Center da Contratada, no formato a caracterfsticas definidas neste documento, corn equipamentos a dispositivos
de alto desempenho, que fornecam toda infraestrutura necessaria para o use a continuidade operacional, bem como
fornecer garantias de seguranca para transacoes via WEB do objeto ora proposto, atendendo, no minimo, os seguintes
requisitos:
32.1.1.1 Palo periodo de 12 (doze) meses, sera qualquer custo adicional, a Contratada disponibilizara o ambiente de Cloud
(Nuvem) a Data Center apropriado, cam as caracterfsticas tecnicas apresentadas nos itens abaixo, viabilizando o use
continuo a ininterrupto no Sistema ao objeto contratado;
32.1.1.2 Durante ou apos o periodo apresentado a Contratante podera transferir 0 Sistema contratado a outro ambiente de
infraestrutura tecnologica para hospedar o Sistema, comprometendo-se a Contratada em apoiar a orientar, sem custos
adicionais, esta migracao de ambiente tecnologico, que devera estar em conformidade corn o ambiente original a utilizado
pela Contratada;
32.1.1.3 Ao final do periodo estipuladoa Contratada devera disponibilizar, em ate.5 (cinco) dias, de forma formal, a ultima
versao executavel (publicada) no Sistema objeto da contratacao/aquisicao juhtamente com a ultima copia do banco de
dados, incluindo-se as definicoes de infraestrura a ambiente computacional necessario a instalacao da Solucao.
32.1.1.4 Disponibilizar Links de cornunicacao de alto desempenho corn Banda compativel corn a demanda da Contratante
e corn garantia de Alta Disponibilidade, capazes de disponibilizar acesso via WEB aos usuarios do Sistema;
32.1.1.5 Disponibilidade de Infraestrutura de Data Center corn servidores WEB para acesso em regime de 24 horas x 7
Bias da semana x 365 Bias do anodeforma continua a ininterrupta para acesso por todos os usuarios do Sistema, corn
Seguranca Tecnologica (anti-hackers) antivirus/spywares, a fornecimento de rotinas de gerenciamento banco de dados e
de Back-Ups;
32.1.1.6 Os Servidores (aplicativos, Internet, Banco de Dados) trabalhando corn componentes que oferecam redundancia
Segurancas Fisica a Tecnologica e
questoes relativas
no ambiente acessado pelos usuarios.e tambem quanto
Backups;
32.1.1.7 A Contratante tera a responsabilidade pela gestao tecnica do ambiente-de infraestrutura computacional do Data
Center a das atualizacoes de versoes Sistema durante o periodo informado no item 6.2.1, a ainda pelos procedimentos
de Backup do Banco de Dados contendo as informacoes da Contratante, devendo; mensalmente, este ser disponibilizado
na forma de Backup a mesma;
32.1.1.8 Disponibilizar Softwares para seguranca da informacao que garantam sigilo e a protecao contra "roubo de
informacoes" que possam ocorrem atraves de ataques realizados por pessoas de fora do ambiente a tambem de dentro do
proprio ambiente disponibilizado;
32.1.1.9 Possuir Softwares de gerenciamento para acompanhamento, medicao a monitoramento do desempenho dos
equipamentos de infraestrutura, operando de forma proativa para situacoes eventuais de instabilidade, proporcionando
qualidade a seguranca para a infraestrutura fornecida;
Fornecimento de Firewall Clusterizado corn Balanceamento deCarga em 3 (tres) Camadas, incluindo
32.1.1.10
Load Balance no Banco de Dados Dlstdbuido a na camada WEB;
Conexoes SSL, Segura a Criptografada do Transporte das Informacoes — HTTPS.
32.1.1.11
33 ESPECIFICIDADES TECNOLOGICA DO EOUIPAMENTO
Disponibilizar em regime de'comodato de tablet corn as dimensoes a eonfiguracoes abaixo, corn 0 aplicativo
33.1
app/web "educacao on-line" integrads}a solucao sist@mica web erp "gestor educacao, devidamente instalado a corn
funcionamento atestado:
33.1.1 Tablet cor preto; polegadas 7; camera frontal 0.3 mp; camera traseira'0.2 mp corn flash; bateria 2.800 mah;
conexao de dados moveis corn wi-ti +3g; numero de 02 (dois) sim card; entrada de cartao de memoria — 1 micro — usb;
microfone embutido; processador quad core; armazenamento 16 gb; faze recebe Ijgacao; sistema operacional android 10
go; gps embutido; embalagem contends: 1 tablet; 1 guia rapido; 1 cabo micro usb;1 carregador de parede.
34 IMPLANTAcAO TREINAMENTO E SUPORTE CONTINUADO
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Buscando prover uma disponibilidade do Sistema a treinamento adequado ao uso do Sistema contratado para se atingir
metas a objetivos, para estes processor deverao ser observados a tratados os seguintes itens abaixo, sendo:
NO CONTEXTO DE IMPLANrAcAO, TREINAMENTO E DISPONIBILIDADE DE USO DA SOLUcAO
Devera abranger todas as Unidades de Ensino ativas da Rede de Ensino Municipal;
A disponibilidade para treinamento a uso no Sistema nao devera ser superior a 05 (cinco) Bias uteis,
contados a partir do recebimento da Ordem de Servico Inicial, a devera contemplar todas as especificacoes
e detalhes definidos neste documento;
35.1.3
No momenta da disponibilidade no Sistema esta devera estar pronta para uso, corn suas parametrizacoes,
cadastros basicos alimentados (Unidades de Ensino, Operacionais, Atendimentos; Cidades, Bairros a Distrito
da Cidade da Contratante; Unidades da FederaGao; Codigo de Enderecamento Postal (CEP); Plano de
Contas Contabil; Centro:de Custos; Perfis de acesso;
35.1.4
O treinamento de usabilidade, modulos sistemicos a de seus processos a procedimentos, a do contexto de
implantagao devera acontecer presencialmente nas instalacoes da Secretaria Municipal de Educapao,
distribuidos por cada area.
35.1.4.1 Contratante definira a disponibilizara local a toda a infraestrutura necessaria para realizadao do treinamento, em
datas previamente acordadas;
35.1.4.2 A empresa Contratada devera oferecer treinamento a capacitacao para asservidores municipals indicados pela
Contratante, dentro das suas areas de atuacao funcional definidas acima, a para as que farao uso efetivo do Sistema no
desenvolvimento de suas atividades/responsabihdades funcionais, corn turmas de no maximo 20 (vinte) servidores;
35.1.4.3 Os treinamentos deverao, obrigatoriamente, cumprir carga horaria adequada ao contexto de objeto treinado, cam
o maximo 24 (vinte a quadra) a minima de 8 (oito) horas/aula para cada turma, que.poderao ter conteudo multidisciplinar.
35.1.4.4 Apos o processo de treinarnento a empresa Contratada devera aphcar avaliacoes aos servidores participantes e,
posteriormente, a Contratante emitira Atestado de Capacitacao.
A Contratante devera disponibilizar em ate 10 (dez) dias uteis, contados a partir do recebimento da Ordem
35.1.5
de Servigo Inicial, o Planejamento detalhado completo das atividades de implantagao do Sistema,
abrangendo todas as Unidades de Saude, contemplando todas as areas a processor operacionais basicos,
observando-se:
35.1.5.1
O Planejamento deve ser apresentando em ordem cronologica de implantacao, corn a visuahzacao da
interligapao das taretasfatividades a serem executadas, em ordem sequential a cronologica de execueao,
contendo ainda o nurnero do item de atividade, name da atividade, tempo (em horas) de execucao, a datas
de inicio a termino planejado;
35.1.5.2
O Planejamento de Execucao de implantacao devera ser apresentado para analise a homologacao pela
Secretaria Municipal. de Educapao, juntamente corn o grafico de gantt, a qual podera a seu criteria
apresentar consideragoes de ajustes a reahnhamento de sequenciamento a datas;
A Contratante designara servidores p6blicos municipal da area de Informatica a de cada area especifica no
35.1.6
contexto da implantar,a"o, incluindo-se representantes de cada Unidade de Saude a da Secretaria Municipal
de Educacao.
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35.1.1
35.1.2
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35.2 NO CONTEXTO DE SUPORTE TECNICO CONTINUADO
35.2.1
A empresa contratada devera disponibilizar suporte tecnico continuado remoto par periodo de 12 (doze)
meses contados a partir do recebimento da Ordem de Servigo tnicial, tendo seu inicio imediato apos a
disponibilidade da Solucao Sistemica para uso.
35.2.1.1 O suporte tecnico continuado consistira em atividades, realizadas remotamente, de apoio
aos usuarios da Secretaria de Educagao a aos usuarios das Unidades de Ensino a de apoio
no tocente a usabilidade a operacionalidade da solucao sistemica do objeto contratado,
devende ser observado:
a) O suporte de usabilidade a operacionalidade da solugao sistemica sera remoto, dentro de dias Gteis e
horario comercial, <feito profissional da contratante atraves de ferramentas a/ou softwares de
comunicacao "free / gratuitos", sem custos de aquisiGao, indicados a/ou disponibilizados pela contratada;
b) Mensalmente, durance o periodo de suporte a Contratada devera-disponibihzar a Diretoria de Tecnologia
da Secretaria Municipal de Educacao relatorio de suporte a atendimento realizado, contemplando data e
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hora de inicio e,termino, tempo de suporte, usuario, numero do IP de origem, necessidade, apao
realizada a situacao do atendimento.
35.2.2
35.2.2.1
35.2.2.2
35.2.2.3

35.2.2.4

O registro a atendimento do Suporte Tecnico deverao ser solicitados a realizados atraves dos seguintes
procedimentos:
Abertura pelo Usuario de OS (Ordem de Servigo), no formato web on-line, dentro do modelo fornecido pela
empresa contratada;
Envio da OS (Ordem,de ServiGo) on-line a area de suporte da empresa contratada, corn copia a Diretoria de
Tecnologia da Secretana'de Educagao;
Ao receber a OS (Ordem de Servipo) on-line a empresa contratada devera se manifestar formalmente a
CONTRATANTE, no prazo maximo de ate 8 (oito) horas uteis a contar da data a hora de recebimento da OS
(Ordem de ServiGo), posicionando-a do entendimento ou da necessidade de maiores informarioes a/ou
dados para o entendimento da necessidade postada;
Devoluriao para o usuario solicitante da OS (Ordem de Servir o) on-line contendo a Analise Tecnica a Analise
de Esforco (tempo estimado) para o atendimento, corn copia a Secretaria de Educagao.

36. Referential dos Preyos
3.2.1. Os prepos de referencia foram estimados corn base nas cotacoes realizadas polo Setor de Cotagao de Precos do
Municipio de ICO/CE, anexas aos autos:
3.2.2. O valor global estimado delta i)citacao a de R$ 2.10&666,41 (dois millioes cento a otto reais seiscentos e
sessenta a seis reais a quarenta a urn centavos).
37. TIPO DE LICITACAOIMODALIDADE DE LICITACAO/MODO DE DISPUTA
37.1. MENOR PREC~O (COM AMPLA PARTICIPAQAO);
37.2. Pregao Eletronico;
37.3. Sera adotado para o envio de dances no pregao eletronico o modo de disputa "ABERTO", em quo os licitantes
apresentarao lances publicos a sucesslvos, corn lance final a fechado.
EXIGENCIA DE HABILITACAO; (aft. 3P da Lei 10.520/2002)
38. DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO:
3&1. HABILITAcAO JURIDICA:
38.1.1. REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa pessoa fisica, no registro publico de empresa mercantil da
Junta Comercial; devendo, no caso da ticitante ser a sucursal, filial ou agencia, apresentar 0 registro da Junta onde opera
corn averbacao no registro da Junta onde tern cede a matriz.
38.1.2. ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO em vigor devidamente
registrado no registro publico de empresa mercantil da Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresarias e, no
caso de sociedades por agoes, acompanhado de documentos de eleicao de seus.administradores; devendo, no caso da
licitante ser a sucursal, filial ou agenda, apresentar o registro da Junta onde opera com averbaGao no registro da Junta
onde tern Bede a matriz.
38.1.3. INSCRI~AO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples - exceto cooperativas - no Cartorio de
registro das Pessoas Juridicas acompanhada de prova da diretoria em exercicip; devendo, no caso da licitante ser a
sucursal, filial ou agencia, apresentar a registro no Cartorio de registro das Pessoas Juridicas do Estado onde opera corn
averbapao no Cartorio onde tern sede a matriz.
38.1.4. DECRETO DE AUTORIZAcAO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no
Pais, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZAQAO PARA FUNCIONAMENTO expedido polo orgao competente, quando a
atividade assim 0 exigir.
38.1.5. CERTIFICADO DA CONDIcAO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (CCMEI), tipo empresarial quo se
equipara ao empresario individual, confQrme Lei Complementar n° 128/2008, devidamente disponibilizada integralmente em
ambiente virtual, por meio do sitio www:portaldoempreendedocgov. br
OBS: Os documentos acima deverad estar acompanhados de todas as alteragbes ou da consolidasao respectiva.
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38.1.6. COPIA DOCUMENTO OFICIAL COM FOTO E CPF do Titular, no caso de firma individual ou do(s) socio(s), quando
se tratar de sociedade.

S

38.2. REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:
38.2.1. Prova de inscricao no Cadastro National de Pessoas Juridicas (CNPJ);
3.8.2.2. Prova de inscricao no cadastro de contribuintes municipal ou estadual, se houver, relativo ao domicilio ou
sede do licitante, pertinente ao seu ramp de atividade a compativel corn o objeto contratual;
38.2.3. Prova de regularidade para corn a Fazenda Federal, Estadual a Municipal do domicilio ou sede do licitante;
a) A comprovacao de REGULARIDADE para com a Fazenda Federal devera ser feita atraves da Certidao de
REGULARIDADE de Debitos relativos a Creditos Tributarios Federais e a Divida Ativa da Uniao, emitidas pela Receita
Federal do Brasil na forma da Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 2 de outubro de 2014;
b) A comprovacao de REGULARIDADE para com a Fazenda Estadual do domicilio ou sede do licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei;
c) A comprovacao de REGULARIDADE para com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do licitante, ou outra
equivalente, na forma da lei.
38.2.4. Prova de situacao regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Servico — FGTS, atraves de Certificado
de Regularidade— CRF e;
38.2.5. Prova de inexistencia de debitos inadimplidos perante a Justica do-Trabalho, mediante a apresentacao de
certidao de regularidade, nos termos do Titulo VII-A da Consolidacao das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei no
5.452, de 1° de maio de 1943.".
38.3.OUALIFICAcAO TECNICA:
38.3.1. Apresentacao de no minimo Ot (um) Atestado de Capacidade Tecnica de servicos executados, obrigatoriamente
pertinente a compativel com o objeto desta licitacao, na forma do Anexo I — Termo de Referencia, expedida por entidade
pUblica ou privada, usuaria do servico em questao, comprovando que a LICITANTE forneceu ou esta fornecendo servicos
compativeis em caracteristicas, quantidades a prazos com o objeto da licitacao.

S

39.4.OUALIFICAcAO ECONOMICO-FINANCEIRA:
39.4.1. BALANCrO PATRIMONIAL E DEMONSTRA~OES CONTABEIS (DRE) do ultimo exercicio fiscal, ja exigiveis e
apresentados na forma da lei, devidamente registrado na junta comercial da sede.da licitante, acompanhado dos termos
de abertura a de encerramento do Livro Diario - estes termos devidamente registrados na Junta Comercial — constando
ainda, no balanco, o numero do Uvra Diario a das folhas nos quais se acha transcrito, que comprovem a boa situacao
financeira da empresa, com vistas ads compromissos que tera de assumir caso the seja adjudicado 0 objeto licitado,
comprovado atraves do calculo dos seguintes indices contabeis, devidamente assinado pelo contador responsavel, sendo
vedada sua substituicao por balancetes ou balancos provisorios, podendo ser atualizados por indices oficiais quando
encerrados ha mais de 03 (tres) meses da data de apresentacao da proposta.
39.4.1.1. Serao considerados como na forma da Lei, o Balanco Patrimonial a Demonstracoes Contabeis assim
apresentados:
a) Sociedades empresariais em geral: registrados ou autenticados na Junta Comercial da sede ou domicilio da Licitante,
acompanhados de copia do termo de abertura a de encerramento do Livro Diario do.qual foi extraido;
b) Sociedades empresarias, especificamente no caso de Sociedades anonimas regidas pela Lei n". 6.404176:
registrados ou autenticados na Junta'Comercial da sede ou domicilio da licitante; ou publicados na imprensa oficial da
Uniao, ou do Estado, ou do Distrito Federal conforme o lugar em que esteja situada a sede da companhia; ou, ainda, em
jornal de grande circulacao editado na tocalidade em que esta a sede da companhia
c) Sociedades simples: registrados no Registro Civil das Pessoas juridicas do local de sua sede; caso a sociedade
simples adote um dos tipos de sociedade empresaria, devera sujeitar-se as normas fixadas para as Sociedades
empresarias, inclusive quanto ao registro na Junta Comercial;
d) As empresas constituidas ha menos de um ano: deverao apresentar demonstrativo do Balanco de Abertura,
devidamente registrados ou autenticados na Junta Comercial do domicilio da Licitante, acompanhado dos termos de
abertura a de encerramento do Uvro;Diario - estes termos devidamente registrados na Junta Comercial assinado pelo
socio-gerente ou diretor a pelo contadohou outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de
Contabilidade;
39.4.2. Entende-se que a expressao "rfa forma da lei", constante no item 8.4.1, no minimo:
a) Balanco Patrimonial a DRE, registro na Junta Comercial ou argao competente;
b) Termos de abertura a encerramento do Livro Diario.
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33.4.3. As copias deverao ser originarias do Livro Diario devidamente formalizado a registrado.
39.4.4. A empresa optante pelo Sistema Publico de Escriturapao Digital - SPED podera apresenta-lo na "forma da lei";
39.4.4.1. Entende-se que a expressao "na forma da lei"constante no item 8.4.4. engloba, no minimo:
a) Balanpo Patrimonial;
b) DRE — Demonstrapao do Resultado do Exercicio;
c) Termos de abertura a de encerramento do Livro Diario;
d) Recibo de entrega de escriturapao eontabil digital; (Para efeito o que determina o Art. 2° do Decreto N° 9.555, de 6 de
novembro de 2018);
OBS: As autenticapoes de livros contabeis das pessoas juridical nao sujeitas ao Aegistro do Comercio poderao ser feitas
pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital - Sped, instituido polo Decreto n4 6.1222, de 22 de Janeiro de 2007, por meio
da apresentapao de escritura{ao eontabil digital, na forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil do
Ministerio da Fazenda. (Art. 1° do becreto N° 9.555, de 6 de novembro de 2018)

S

39.4.5. As copias deverao ser originarias do Livro Diario constante do SPED;
39.4.6. A Escrituraoao Digital devera estar de acordo com as Instruooes Normativas (RFB n° 1420/2013 a AFB n° 1594)
que tratam do Sistema Publico de Escrituragao Digital - SPED. Para maiores informagoes, verificar o site
www.receita.gov.br, no link SPED. Ficando a exigencia de apresentaoao do Balance Patrimonial do ultimo exerctcio social,
a ser apresentado no prazo que dete(mina o art. 5 das Instrueoes Normativas da RFB, bem como o que determina a
Jurisprudencia no ACOrdao TCU n° 2.669/2013 de relatoria do Ministro Valmir Campelo;
39.4.7. Corn base nas informapoes; :constantes das Demonstragoes Contabeis/Financeiras, as empresas deverao
apresentar o calculo dos indices financeiros, sendo qualificadas apenas as que forem consideradas solventes. Para isso
serao utilizadas as seguintes definipoes a tormulapoes: a boa situaeao financeira sera baseada na obteneao de indices de
Liquidez Geral (LG), maior que um (>1), Solvencia Geral (SG), maior que um (>1)'e Liquidez Corrente (LC), maior que um
(>1), resultantes da aplicaoao das formulas
LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo
Ativo Total
SG =
Passivo Circulante + Exigivel a Longo Prazo.
LC = _Ativo Circulante
Passivo Circulante

S

39.4.8. As empresas, cadastradas ou nao no Cadastro de Fornecedores a Prestadores de Servigos da Prefeitura de IGO,
que apresentarern resultado inferior ou-igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvencia Geral
(SG) a Liquidez Corrente (LC), deverao comprovar patrimonio liquido de 10%. (dez por cento) do Valor Estimado da
contratagao ou do item/lote pertinente. "
39.4.9. JUSTIFICATIVA DA EXIGENCIA DOS INDICES CONTABEIS:
a) Realizada pesquisa na legislat;ao espectfica a em Orgaos que promovem procedimentos licitatorios, constattu-se a
utilizatao dos indices contabeis acima,conclusivamente, os mais adotados no segnento de licitaooes;
b) Portanto, o atendimento aos indices estabeboddos no Edital, demonstrara uma situaeao EQUILIBRADA da licitante. Caso
contrario, o desatendimento dos indices, revelara uma situaeao DEFICITARIA da empresa, colocando em risco a execugao
do contrato.
c) Ante o exposto, a exigencia do Edital nada mais fez que traduzir em criterios objetivos o disposto no art. 37, XXI, da
Constituigao Federal, uma vez que a contratagao de empresas em situaeao EQUILIBRADA e o minimo que o MUNICIPIO
DE IGO dove cercar-se para asseggtar o integral cumprimento do contrato. Ademais, os indices escolhidos foram
democraticos, na medida em que estaoelecem um "minimo" de seguranGa na contrataeao.
39.4.10. CERTIDAO NEGATIVA DE1 FALENCIA, RECUPERACAO JUDICIAL .OU EXTRAJUDICIAL, expedida polo
distribuidor da sede da pessoa juridica, ou de execupao patrimonial, expedida no domicilio da pessoa fisica (artigo 31 da
Lei n° 8.666/93) em data nao superior a 30 (trinta) Bias.
39.5.OUTRAS EXIGENCIAS PARA HABILITAcAO:
a) Declarapao de que, em cumprimento`ao estabelecido na Lei n° 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999,
e ao inciso XXXIII, do artigo 70, da Constituipao Federal, nao emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
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perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condieao de aprendiz, a

partir de 14 (quatorze) anos;
b) Declarapao de conhecimento de todos os pararnetros a elementos da descriminat ao do servipo a ser ofertado a que sua
proposta atende integralmente aos regpisitos constantes do edital;
c) Declaraeao expressa de integral concordancia corn os termos deste edital a seus anexos;
d) Declaraeao, sob as penalidades cabiveis, de inexistencia de fato superveniente impeditivo da habilitapao, ticando ciente
da obrigatoriedade de declarar ocorrencias posteriores (art.32, §2°, da Lei n.° 8.666/93);
e) Declaraeao de nao vinculo empregaticio;
f) Caso nao seja declarado o prazode'validade da certidao, sera considerada apenas a que tiver sido emitida no maximo

ate 30 (trinta) Bias antes da data de inipo da disputa.
40. FORMA DA PRESTAcAO DOS SEAVI~OS
40.1. Os servieos licitados deverao seriniciados no prazo maximo de 10 (dez) dias a contar do recebimento da ORDEM DE
SERVIQOS pela administraeao, no local definido pela Secretaria Gestora, observando rigorosamente as especificaeoes
contidas no Termo de Reter@ncia, nos anexos, no contrato a disposieoes constantes de sua proposta.
40.1.1 Os servipos deverao ser executados conforme ORDEM DE SERVIQOS.
40.2. Para a prestaeao de serviGos do;objeto deste certame, devera ser emitida a fatura a Nota Fiscal cujas informaeoes
para a emissao deverao ser requeridas junto ao Contratante.
40.3. A recusa injustificada ou a carencia de justo motivo da vencedora de nao assinar o CONTRATO ou a ORDEM DE
SERVItfO e a nao prestasao do mesmo, no prazo a condipoes estabelecidos, sujeitara a Licitante a aplicagao das
penalidades previstas no Edital.
40.4. No caso de constataeao da inadequaeao do objeto licitado as normas a exigencias especificadas no Edital, neste
Termo de Referoncia, no contrato a na Proposta vencedora a Administraeao os recusara, devendo ser de imediato ou no

prazo de 24 (vinte a quatro) horas adequados as supracitadas condieoes, sob pens de aplicatao das penalidades cabiveis,
na forma da lei a deste instrumento.
40.5. O objeto devera ser executado, conforme estabelecido no edital, em endereGo a prazos estipulados previamente,
designado pela Secretaria Gestora, cempreendido durante o periodo contratual a rigorosamente de acordo com as
especificapoes estabelecidas na prgpsta vencedora a no contrato, sendo que•-a nao observancia fiestas condipoes,
implicara na nao aceitaeao do mesmo, sera que caiba qualquer tipo de reclamagao ou indenizaeao por parte da
inadimplente.
40.6. A Iicitante vencedora a responsavel pelos danos causados diretamente a Adrninistraeao ou a terceiros, decorrentes de
culpa ou dolo, sua ou de preposto, na execueao dos servieos, nao excluindo nu reduzindo essa responsabilidade a
tiscalizaeao ou o acompanhamento pelo orgao interessado.
40.7. A Iicitante vencedora a responsavel pelos encargos trabalhistas, previdencia)ios, fiscais a comerciais resultantes da
execugao dos servipos.
40.8. A Iicitante vencedora utilizara, naexecuGao dos servipos, profissionais capacitados a qualificados para tal fim, exceto

nas atividades compartilhadas que podem ser desernpenhadas por profissionais de outras areas.
40.9. A Iicitante vencedora, devera nianter a Administraeao Municipal informada sobre o andamento dos servinos,
informando-a sempre que se registrarem ocorrencias extraordinarias.
41. DAS OBRIGAcOES DA CONTRATADA
41.1. Executar os servieos licitados de acordo corn a "Ordem de Servieos", observando rigorosamente as especificaeoes

contidas no Termo de Referoncia, a disposieoes constantes de sua Proposta de PreGos, assumindo a responsabilidade pelo
pagamento de todos os impostos, taxas a quaisquer onus de origem federal, estadual a municipal, bem como, quaisquer
encargos judiciais ou extrajudiciais sejam trabalhistas, previdenciarios, tiscais a comerciais resultantes do(a)
fornecimento/execueao/prestaeao que„Ihes sejam imputaveis, inclusive corn relaeao a terceiros, em decorrencia da
celebraeao do Contrato, a ainda:
a) reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte o objeto do contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorreeoes;

b) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administraeao ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo
na execueao do contrato, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizaeao ou 0 acompanhamento pelo
orgao interessado;
c) aceitar, nas mesmas condieoes toOtratuais, as acrescimos ou supressoes que se tizerem no fornecimento, ate 25%
(vinte a cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, na forma do § 10 do artigo 65 da Lei n°. 8.666 de junho de
1993;
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41.2. Manter durante toda a execuoao do objeto contratual, em compatibilidade com as obrigapoes assumidas, todas as
condiooes de habilitapao a qualificacaoexigidas na Lei de Licitapces;
41.3. Utilizar profissionais devidamentetabilitados;
41.4. Substituir os profissionais nos casos de impedirnentos fortuitos, de maneira que nao se prejudiquem o born
andarnento e a boa prestaoao dos serviGos;
41.5. Facilitar a aGao da fiscalizacao na inspeoao dos servirios, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem
solicitados pela CONTRATANTE;
41.6. Responder perante a Prefeitura. Municipal de ICO, mesmo no caso de ausencia ou omissao da fiscalizageo,
indenizando-a devidamente por quaisgaer atos ou fatos lesivos aos seus interesses, que possam interferir na execuoao do
contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos Cu mandatarios seus. A responsabilidade se estendera a
danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, corn fiel
observancia das norrnas emanadas das autoridades competentes a das disposipoes legais vigentes;
41.7. Em caso de qualquer paralizacao por defeito no sistema, a contratada devera corrigir corno no maximo 24h (vinte e
quatro horas), de modo a evitar a interrupoao dos servipos;
41.8. Providenciar a imediata correoao das deficiencias e/ ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE;
41.9. Pagar seus empregados no prazo previsto em lei, sendo, tambem, de sua responsabilidade o pagamento de todos os
tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestaoao dos servioos contratados inclusive as contribuitoes
previdenciarias fiscais a parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando excluida
qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de ICO por eventuais autuagoes admfnistrativas a/ou judiciais uma vez que a
inadimplencia da CONTRATADA, corn referencia suas obrigapoes, nao se transfere a Prefeitura Municipal de ICU;
41.10. Disponibilizar, a qualquer tempo, toda documentaoao referente ao pagamento dos tributos, seguros, encargos
sociais, trabalhistas a previdenciarios relacionados corn o objeto do CONTRATO;
41.11. Responder, pecuniariamente, por todos os danos a/ou prejufzos que forem causados a Uniao, Estado, Municipio ou
terceiros, decorrentes da prestarao dos servioos;
42. DAS OBRIGAcOES DA CONTRATANTE
42.1. A contratante obrigar-se-a:
a) Indicar formalmente o funcionario responsavel pelo acompanhamento a fiscalizacao da execuoao contratual;
b) Facilitar, por todos os meios, o exercicio das funooes da CONTRATADA, dando-Ihe acesso as suas instalaooes;
c) Prestar a CONTRATADA as informacoes a esclarecimentos necessarios que eventualmente venham a ser solicitados.
d) A Contratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as condiooes necessarias ao pleno cumprimento das
obrigagoes decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei no 8.666/93 a suas alteraooes posteriores;
e) Fiscalizar a acompanhar a execupaodo objeto contratual;
f) Comunicar a Contratada toda a qualquer ocorrencia relacionada corn a execuoao do objeto contratual, diligenciando nos
casos que exigem providencias corretivas;
g) Providenciar os pagamentos a Contratada a vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente atestadas pelo Setor
Competente.
43. TERMO DE CONTRATO
43.1. Apos a homologapao da licitarao, em sendo realizada a contrataoao, sera fkmado Termo de Contrato ou emitido
instrumento equivalente.
43.2. 0 adjudicatario tern o prazo de 05 (dias) Bias Oteis, contados a partir da data de sua convocacao, para assinar o
Termo de Contrato, sob pena de decair do direito a contratacao, sem prejuizo das sanooes previstas neste Edital.
43.2.1 Apos a assinatura do. Contrato, a empresa Contratada tern um prazo de ate 5 (cinco) dias uteis para
instalapao dos hardwares a softwares em conformidade corn o Termo de Referencia a dar infcio as atividades.
43.2.2.0 prazo previsto no sqbitem anterior podera ser prorrogado, por igual perfodo, por solicitartao justificada do
adjudicatario a aceita pela Administraoao.
12.3. 0 Aceite da Nota de Empentto ou do instrumento equivalente, emitida a empresa adjudicada, implica no
reconhecimento de que:
43.3.1. referida Nota esta substituindo o contrato, aplicando-se a retaoao de negocios ali estabelecida as
disposipoes da Lei n° 8.666, de 1993;
43.3.2. a contratada se vincula•a sua proposta a as previsoes contidas no edital a seus anexos.
43.4. A contratada reconhece que as hipoteses de rescisao sao aquelas previstas tdos artigos 77078 da Lei n° 8.666/93 e
reconhece os direitos da Administrageo previstos nos artigos 79 a 80 da mesma Lei.
43.5. 0 prazo de vigencia da contratapao sera de 12 (doze) meses, prorrog3vel conforme previsao no instrumento
contratual ou no termo de referencia.
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43.6. Na assinatura do contrato, sera exigida a comprovagao das condieoes de habilitaeao consignadas no edital, que
deverao ser mantillas pelo licitante durante a vigencia do contrato.
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44. DO PAGAMENTO
44.1. 0 pagamento dos servigos prestados sera efetuado, na proporrfao da execuAo dos servicos, segundo as ordens de
servieos/autorizagoes de fornecimento expedidas pela Contratante, de conformidade corn as notas fiscais/faturas
devidamente atestadas pelo gestor da'.despesa, acompanhadas das certidoes Fiscais a Trabalhistas do licitante vencedor,
todas atualizadas, observadas as condieoes da proposta;
44.2. A tatura constara dos servigos efetivamente prestados no periodo, de acordo corn o quantitativo efetivamente
realizado, cujo valor sera apurado atraves de medicao;
44.3. Caso a medipao seja aprovada pela Secretaria de competencia, o pagamento sera efetuado ate o 30° (trigesimo) dia
apps o protocolo da fatura pelo(a) CONTRATADO(A), junto ao setor competente daPrefeitura Municipal de ICO/CE;
44.3.1. Por ocasiao do pagamento, sera efetuada consulta "ON-LINE" certidoesapresentadas, para verificagao de Codas
as condieoes de regularidade fiscal;
44.3.2. Por ocasiao da entrega dos servieos a Contratada devera apresentar recibo em 02 (duas) vias e a respectiva Nota
Fiscal. A Fatura a Nota Fiscal deveraoser emitida em nome da Prefeitura Municipal de ICO/CE — corn enderepo na Rua
Desembargador Jose Bastos, n° 20Q, Centro, lcO, Ceara — CEP 63.430-000,..; ICO/CE, inscrita no CNPJ sob o n°
07.669.682/0002-50.
44.4.0 pagamento Pica condicionado, @ satisfarsao de todas as condieoes estabeleCdas em contrato a da comprovaeao de
regularidade para corn os encargos previdenciarios, trabalhistas a fiscais;
44.5. Constatando-se, a situagao de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificapao, por escrito, para que,
no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situaGeo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. 0 prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo, criterio da contratante;
44.6. Nao havendo regularizapao ou jendo a defesa considerada improcedenta a contratante devera comunicar aos
orgaos responsaveis pela fiscalizagao,da regularidade fiscal quanto inadimplencia da contratada, bem como quanto
existencia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os rneios peitinentes a necessarios para garantir o
recebimento de seus creditos;
44.7. Persistindo a irreguladdade, a contratante devera adotar as medidas necessarias rescisao contratual nos autos do
processo administrativo correspondents, assegurada contratada a arnpla defesa;
44.8. Havendo a efetiva execueao do'objeto, os pagamentos serao realizados°normalmente, ate que se decida pela
rescisao do contrato, caso a contratada nao regularize sua situaGao junto a regularidade fiscal;
44.9. Sera rescindido o contrato emexecucao corn a contratada inadimplente; salvo por motivo de economicidade,
seguranea national ou outro de interesse priblico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela
maxima autoridade da contratante;
44.10. Quando do pagamento, sera efetuada a reteneao tributaria prevista na legislaeao aplicavel.
Complementar n° 123, de 2006, nao
44.11. A Contratada regularmente optante pelo Simples National, nos termos da
sofrera a retengao tributaria quanto aos irnpostos a contribuigoes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento
ficara condicionado apresentapao`decomprovagao, por meio de documento oficiaf, de que faz jus ao tratamento tributario
favorecido previsto na referida Lei Complementar.
a

Lei

45. DO REAJUSTAMENTO EM SENTIDO GERAL E DO REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO
45.1. Os prepos sao firmes a irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) rneses, ;a contar da data da apresentapao da
proposta. Caso o prazo exceda os 12 (doze) meses, os preeos contratuais poderao ser reajustados, tornando-se por base a
data da apresentapao da proposta, com`base no indite IGP-M da Fundapao Getulio.Vargas ou outro equivalente que venha
a substitui-lo, caso este seja extinto.
4&2. REEQUILIBRIO ECONOMICO-FNANCEIRO: Na hipotese de sobrevirem fatos imprevisiveis, ou previsfveis, porem,
de consequencias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execueao do ajustado, ou ainda, em caso de forGa rnaior,
caso fortuito ou fato do principe, configurando alea economica extraordinaritl a extracontratual, podera, mediante
procedimento administrativo onde reste demonstrada tal situagao a termo aditivo, ser restabelecida a relaeao que as partes
pactuaram inicialmente entre os edcatgos da contratada e a retribuipao da Administragao para a justa remuneracao do
fornecimento, objetivando a manuteneao do equilibrio economico-financeiro initial do contrato, na forma do artigo 65, II,
da Lei Federal n.° 8.666/93, alterada a consolidada.
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46. DO PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL
12.1 Os servieos deverao ser executados no prazo em ate 12 (doze) meses, a partir da data da ordem de servico, expedida
pela Secretaria Contratante do municipio de ICO-CE, podendo ser prorrogado de Acordo corn o exposto no Art. 57, Inciso II
da Lei 8.666/1.993.
47. DA DOTAcAO ORcAMENTARIA
13.1. As despesas decorrentes da contrataGao do objeto desta licitaeao correrao a conta das dotapoes orpamentarias:
13.01.12.122.0037.2.030.000 - 13.03.12.361.0231.2.043.000 - 13.03.12.365.02712.044.000 - 13.03.12.366.0282.2.049.000 —
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 — Servigos de Teenologia da Informapao a Comunicagao - Pessoa Jurfdica..

S
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48. DAS SANcOES
48.1. Ficara impedido de licitar a de contratar corn o Municipio de ICO a sera descrsdenciado, pelo prazo de ate cinco anos,
sem prejuizo das multas previstas em edital a no contrato a das demais cominagoes legais, garantida o direito a ampla
defesa, o licitante qua, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta:
I - nao assinar o contrato ou a ata de registro de precos;
II - nao entregar a documentapao exigida no edital;
III - apresentar documentaGao falsa;
IV - causar o atraso na execupao do objeto;
V- nao mantiver a proposta;
VI - falhar na execugao do contrato;
VII - fraudar a execueao do contrato;
VIII - comportar-se de modo inidoneo;
IX - declarar informaeoes falsas; e
X - cometer fraude fiscal.
48.1.1. As saneoes descritas no Caput tambem se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregao para registro
de pregos que, convocados, nao honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou corn justificativa recusada pela
administrapao publica.
48.1.2. As sanpoes serao registradas a publicadas no Sitio Oficial do Municipio a no Diario Oficial dos Municipios
APRECE.
48.2. A Contratada ficara, ainda, sujeita as seguintes penalidades, em caso de inezecupao total ou parcial do contrato, erro
de execueao, execugao impedeita, mora de execuGao, inadimplemento contratual ou nao veracidade das informaeoes
prestadas, garantida a previa defesa:
- Advertencia, sanGao de que trata o inciso I do art. 87, da Lein° 8.666/93, poderaser aplicada nos seguintes casos:
a) descumprimento das obrigacoes a responsabilidades assumidas na licitaeao;
b) outras ocorrencias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos servigos da Contratante, desde que nao
caiba a aplicapao de sanpao mais grave;
II - Multas (que poderao ser recolhidas`em qualquer agencia integrante da Rede Arrecadadora de Receitas Municipais, par
meio de Documento de Arrecadaçao Municipal — DAM, a ser preenchido de acordo corn instruGoes fornecidas pela
Contratante):
a) de 1,0% (um por cento) sobre o valor contratual total do exercicio, por dia de atraso na prestadao dos servieos ou
indisponibilidade do mesmo, limitada a;10% do mesmo valor;
b) de 2,0% (dais por cento) sobre o valor contratual total do exercicio, por infragaa a qualquer clausula ou condigao do
contrato, nao especificada nas demais alfneas deste inciso, aplicada em dobro na reincidencia;
c) de 5,0% (cinco por cento) do valor contratual total do exercicio, pela recusa em corrigir qualquer servigo rejeitado,
caracterizando-se a recusa, caso a corregao nao se efetivar nos 05 (cinco) dias que se seguirem a data da comunicagao
formal da rejeiaao;
III - Suspensao temporaria de participayao em licitaeao a impedimento de contratartom o Municipio de ICO. por prazo nao
superior a 05 (cinco) anon,
IV - Declarapaa de inidoneidade para:lfcitar ou contratar corn a Administrapao Publica, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punigao ou ate que seja promovida a reabilitacao perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois
do ressarcimento a Administragao pelos prejuizos resultantes a depois de decorrido o prazo da sangao aplicada corn base
no inciso anterior.
48.3. No processo de aplicapao de penalidades a assegurado o direito ao contraditorio e a ampla defesa, garantida nos
prazos de 5 (cinco) dias uteis para asisangoes previstas nos incisos I, II a 111 do item 14.2 supra a 10 (dez) dias carridos
para a san0ao prevista no inciso IV do'mesmo item.
48.4. O valor da multa aplicada devera ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco) dias a contar da
Rua Desembargador Jose Bastos, n° 200, Centro, Icd, Ceara, CEP 63.430-000
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notificapao ou decisao do recurso. Se avalor da multa nao for pago, ou depositado, sera automaticamente descontado do
pagamento a que a Contratada fizer jus; Em caso de inexistencia ou insuficiencia de credito da Contratada, o valor devido
sera cobrado administrativamente ou ipscrito como Divida Ativa do Municipio a cobrado mediante processo de execuoao
fiscal, corn os encargos correspondentes.
48.5. As sanpoes previstas nos incisos III a IV do item 14.2. supra, poderao ser aplicadas as empresas que, em razao do
contrato objeto desta licitaoao:
a) praticarem atos ilicitos, visando frustrar 0s objetivos da licitaoao;
b) demonstrarem nao possuir idoneidade para contratar corn a Administraoao Publica, em virtude de atos ilicitos praticados;
c) sofrerem condenagao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal nO recolhimento de quaisquer tributos.
48.6. As sanpoes previstas nos Incisos I, III a IV do item 14.2 supra poderao ser aplicadas juntamente corn a do inciso II
do mesmo item, facultada a defesa previa do interessado no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) Bias 6teis.
48.7. A licitante adjudicataria que se recusar, injustificadarnente, em firmar o Contrato dentro do prazo de 05 (cinco) dias
uteis a contar da notificaGao que the sera encaminhada, estara sujeita a multa de 5,0% (cinco por cento) do valor total
adjudicado, sem prejuizo das demais penalidades cabiveis, por caracterizar descumprimento total da obrigaoao assumida.
48.8. As sanooes previstas no item 14.7 supra nao se aplicam as demais licitantes que, apesar de nao vencedoras, venham
a ser convocadas para celebrarem o Termo de Contrato, de acordo corn este termo, a no prazo de 48 (quarenta a oito)
horas comunicarem seu desinteresse.
49. DA FRAUDE E DA CORRUPcAO
49.1. As licitantes devem observar e a contratada deve observar a fazer observar, por seus fornecedores a subcontratados,
se admitida subcontrataoao, 0 mais alto padrao de etica durante todo o processo deiicitaGao, de contrataoao a de execuoao
do objeto contratual. Para os proposito5`deste item, definem-se as seguintes praticas:
a) "pratica corrupts": oferecer, dar, receber ou solicitar, direta ou indiretamente, qualquer vantagem corn o objetivo de
influenciar a acao de servidor publico no processo de licitaoao ou na execuoao de contrato;
b) "pratica fraudulenta": a falsificapao ou omissao dos fatos, corn o objetivo de irdluenciar o processo de licitaoao ou de
execuoao de contrato;
c) "pratica conluiada": esquematizar'ou.estabelecer um acordo entre duas ou maislicitantes, corn ou sem o conhecimento
de representantes ou prepostos do Orgso licitador, visando estabelecer preoos em nfveis artificiais a nao-competitivos;
d) "pratica coercitiva": causar dano ou ameaoar causar dano, direta ou indiretamente, as pessoas ou sua propriedade,
visando a influenciar sua participaoao em um processo licitatorio ou afetar a execuoao do contrato.
e) "pratica obstrutiva":
(1) destruir, falsificar, alterar ou ocultar;provas em inspegoes ou fazer declaragoes talsas aos representantes do organismo
financeiro multilateral, com o objetivo deimpedir materialmente a apuraoao de alegaooes de pratica prevista neste subitem;
(2) atos cuja intentao seja impedir materialmente o exercicio do direito de o organismo financeiro multilateral promover
inspeGao.
50. DA FISCALIZAcAO
50.1. A execugao do Termo Contratual sera objeto de acompanhamento, fiscalizaoao a avaliagao por intermedio de servidor
designado pela Secretaria de Pasta.do`Municfpio de ICO, o qual devera atestar a correta prestapao, quando comprovada a
fiel a correta execuoao dos servipos para fins de pagamento.
50.2. A fiscalizasao de que trata o subitem anterior sera exercida no interesse do Municipio de ICO.
50.3. Quaisquer exigencias de fiscalizaoao inerentes ao objeto do Termo Contratual deverao ser prontamente atendidas
pelo fornecedor, sem qualquer onus pam o Municipio de ICO.
50.4. A presenGa da fiscalizagao da Secretaria de Educapao nao elide a nem diminui a responsabilidade da contratada;
50.5. Cabers ao servidor designado; rejeitar totalmente ou em parte, qualquer servico que nao esteja executado de acordo
com as exigencias.
51. DISPOSIcOES FINAIS
51.1. Este termo de referencia, visa atender as exigencias legais para o procedimento licitatorio na modalidade Pregao
Eletronico, constando todas as condiooes necessarias a suficientes, ficando proibido por este termo exigir clausulas ou
condiooes que comprometam, restnnjarn, ou frustrem o carater competitivo a estabeleoam preferencias ou destinagoes em
razao de naturalidade dos licitantes'ou de qualquer outra circunstancia impertinente ou irrelevante para sua especificaoao,
conforme disposto nos incisos I, II a III do art. 3° da Lei N°.10.520/02.
51.2. Reproduza-se fielmente este ternio de referencia na minuta do edital.
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ANEXO II- MODELO DE PROPOSTA
PREGAO ELETRONICO N4
RAZAO SOCIAL:
INSC. MUNICIPAL/ ESTADUAL
CNPJ N4:
ENDEREcO:
FONE:
BANCO:
AGENCIA N°:
CONTA CORRENTE N°:

S

OBJETO: CONTRATAcAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR SERVI~O DE LICEN~A DE
USO DE ERP WEB PARA ATENDER AOS ALUNOS DA EDUCAcAO INFANTIL, ENSINO
FUNDAMENTAL, E EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAcAO DA SECRETARIA DE EDUCAcAO DE
ICO.

LOTE

ITEM

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

LICENQA DE USO DA SOLUtiAO
UNID
ESPECIFICAcOES DOS SERVIDOS

QTD

Val. Unit.
AS

Val. Total AS

: 12
LICEN~A DE USO DO WEB/APP
MES
SMARTPHONE. `
LICENGA DE USO PO ERP WEB.
12
MES
IMPLANTAC~AO
HORAS
240
CONFIGURA~AO E PARAMETRIZAQAO
DAS SOLUcOES COM ADEQUAcAO
(TERMO DE ADERENCIA) A CULTURA DA
SECRETARIA
DE
EDUCAcAO
E
UNIDADES.
MIGRAQAO DE DADOS - FUNCIONARIOS, REGISTRO 862.984
PROFISSIONAIS DE EDUCAtAO, ALUNOS,
RESPONSAVEIS, HISTORICOS, NOTAS,
AllVIDADES, ULTIMOS 10 ANOS PARA A
SOLUQAO.
336
HORAS
TREINAMENTO A FUNCIONARIOS E
GESTORES REMOTO E PRESENCIAL
PARA A LICENGA DE USO DA SOLUQAO.
3
SUPORTE
DE
IMPLANTA~AO
MES
PRESENCIAL E REMOTO DA SOLUQAO.
4
CADASTRAMENTQ.DIGITAL DO CIDADAO
MES
SERVIQOS :MA ELETRONICA
IMPULSIONAMENTO REDES SOCIAIS DA
REGIAO DE ICO. QUANTO A SOLUQAO.
4
MES
LOGISTICA E IMPLANTAcAO DAS
SOLUQOES.
VALOR GLOBAL LOTE 01

VALOR TOTAL R$
(
)
Valor Globalda Proposta R$
Prazo de ExecuVao dos serviFos: (Conforme o Edital)
Prazo de validade da Proposta de Pregos (em dias, Conforme estabelecido em edital):
Declarapao de que nos prcOs ofertados estao incluidas todas as`despesas incidentes sobre o
Rua Desembargador Jose Bastos, n° 200, Centro, Ico, Ceara, CEP 63.430-000
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fornecimento referentes a tributos, encargos sociais a demais anus atinentes execugao do
servipo objeto desta licitagao.
Declararnos, pars todos os fins de direito, que cumprimos plenarnente os requisitos de habilitacao
e que nossa Proposta esta 8m conformidade corn as exigencias do instrumento convocatorio
(edital).
Dados da pessoa indicada Para assinatura do Contrato
Nome:
CPF:
RG:
Telefone:
E-mail:
Nacionalidade, naturalidade, estado civil, profissao:
Enderego completo, incluindo Cidade a UF:
Cargo a funpao na empresa
Data:
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ANEXO 11.1
PREGAO, NA FORMA ELETRONICA N4 _/2022
MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL FINAL (licitante vencedor)
Apresentamos nossa proposta para pjestagao dos servicos objeto da presents licitacao Pregao, na Forma Eletrbnica n°
/20 acatando todas as estipulaSi es consignadas no respectivo Edital a seus anexos.
IDENTIFICAcAO DO CONCORRENTE:
NOME DA EMPRESA:
CNPJ e INSCRICAO ESTADUAL:
REPRESENTANTE e CARGO:

CARTEIRA DE IDENTIDADE e CPF:

ENDEREQO e TELEFONE:
AGENCIA e N° DA CONTA BANCARIA>
PREOO (READEOUADO AO LANCE VENCEDOR)
Devera ser cotado, preGo unitario a total por item, de acordo corn o Anexo 01 do Ed al.
PROPOSTA: R$ (Por extenso)
CONDIcOES GERAIS
A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatorio quo rege a presente Iicitacao.
LOCAL E PRAZO DA REALIZAOAO DOS SERVIC~OS
De acordo corn o especificado no Anexo I, deste Edital.
Obs.: No preco cotado ja estao incluidas eventuais vantagens a/ou abatimentos, impostos, taxas a encargos
sociais, obrigacOes trabalhistas, previdenciarias, fiscais a comerciais, assim como despesas corn transportes e
deslocamentos a outras quaisquer que incidam sobre a contratagao.
VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL
De no mfnimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data da sessao publica do Pregao.
LOCAL E DATA
NOME E ASSINATURA DO REPRESENTANTE DA EMPRESA
OBS: A INTERPOSIcAO DE RECURSO SUSPENDE 0 PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA ATE DECISAO.
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ANEXO III
DE
ADESAO
AO
TERMO
BLL - BOLSA DE LICITAcOES DO BRASIL

SISTEMA

DE

PREGAO

ELETRONICO

DA

Natureza do Licitante (Pessoa Fisiea ou Juridica)
Razao Social
Ramo de Atividade:
Enderego:
Complemento:

Bairro:

Cidade:

UF:

CEP:

CNPJ:

Telefone Comercial:

Inscricao Estadual:

Representante Legal:

AG:

E-mail:

CPF:

Telefone Celular:
Whatsapp:
Resp. Financeiro:
E-mail Financeiro:

Telefone:

E-mail para informativo de edital
ME/EPP: ( ) SIM

( ) Nao

1. Par meio do presente Termo, o Licitante acima qualificado manifesta sua adesao-ao Regulamento do Sistema de pregao
EletrOnico da BLL - Balsa de Licitacoes do Brasil do qual declara ter pleno conhecimento, em conformidade corn as
disposiGoes que seguem.
2. Sao responsabilidades do Ucitante:
i. Tomar conhecimento de, a cumprir todos os dispositivos constantes dos editais de negocios dos quais venha a
participar;
ii. Observar a cumprir a regularidade fiscal, apresentando a documentagao exigjda nos editais para fins de habilitacao
nas licitapoes em que for vencedor;
iii. Observar a legislagao pertinente, bem coma o disposto no Estatuto Social a nas denials normas a regulamentos
expedidos pela BLL - Bolsa de Licitagoes do Brasil, dos quais declara ter pleno conhecimento;
iv. Designar pessoa responsavel para operar o Sistema EletrOnico de Licitaci es, wnforme Anexo III.I
v. Pagar as taxas pela utilizacao do Sistema EletrOnico de LicitaGOes.
3. 0 Licitante reconhece que a utilizayao do sistema eletronico de negociagao implica o pagamento de taxas de
utilizagao, conforme previsto no Anexo IV do Regulamento do Sistema Eletronico de Licitagoes da BLL - Bolsa de
Licitagoes do Brasil
as

4. 0 Licitante autoriza a BLL — Bolsa de Licitagoes do Brasil a expedir boleto de cobranpa bancaria referente
taxas de utilizagao ora referidas, nos prazos a condigoes definidos no Anexo IV do Regulamento Sistema
Eletronico de Licitagoes da BLL Bbisa de Licitagoes do Brasil.
a

5. 0 presente Termo par prazo indeterminado podendo ser rescindido, a qualquer tempo, pelo Licitante, mediante
comunicasao expressa, sem prejuizo das responsabilidades assumidas durante o prazo de vigencia ou decorrentes de
negocios realizado a/ou em angamento.
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o Licitante assume a responsabilidade de pagamento dos valores devidos ate a data da ultima utilizacao do Sistema, a/ou
ate a conclusao dos negbcios em andamento. Responsabilizando-se pelas informagoes prestadas neste Termo,
notadamente as informapoes de cadastro, alterapoes contratuais a/ou de usuarios do Sistema, devendo, ainda, informar a
BLL - Bolsa de Licitapoes do Brasil qualquer mudanGa ocorrida.
Local a data:

(Assinaturas autorizadas corn firma reconhecida em carturio)

OBSERVAcAO: OBRIGATORIO RECONHECER FIRMA (EM CARTORIO) DAS ASSINATURAS E ANEXAR COPIA DO
CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAcOES E/OU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO
(AUTENTICADAS).
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ANEXO 111.1
ANEXO AO TERMO DE ADESAO AO!SISTEMA ELETRONICO DE LICITAcOES DA BLL - BOLSA DE LICITAcOES DO
BRASIL INDICAcAO DE USUARIO DO SISTEMA
Razao Social do Licitante:
CNPJ/CPF:

Operadores
1
Nome:
CPF.
Telefone:
Fax:
Whatsapp
2
Nome:
CPF.
Telefone:
Fax:
Whatsapp
3
Nome:
CPF.
Telefone:
Fax:
Whatsapp

Fungao:
Celular:
E-mail:

I

Fungao:
Celular.
E-mail:

Fungao:
Celular.
E-mail:

0 Licitante reconhece que:
I. A Senha e a Chave Eletrbnica de identificacao do usuario para acesso ao sistema sao de use exclusivo de seu titular,
nao cabendo a BLL - Bolsa de Licitacbes do Brasil nenhuma responsabilidade por eventuais danos ou prejuizos
decorrentes de seu use indevido;

U. 0 cancelamento de Senha ou de Chave Eletrbnica podera ser feito pela BLL - Bolsa de LicitagOes do Brasil, mediante
solicitacao escrita de seu titular ou do Licitante;
iii. A perda de Senha ou de Chave Eletrbnica ou a quebra de seu sigilo devera ser comunicada imediatamente a BLL —
Bolsa de Licitacbes do Brasil para o neQessario bloqueio de acesso;
iv. 0 Licitante sera responsavel por Codas as propostas, lances de precos a transacbes efetuadas no sistema, por seu
usuario, por sua conta a ordem, assumindo-os como firmes a verdadeiros; e o nao pagamento das taxas ensejara a sua
inclusao no cadastro de inadimplentes da BLL — Bolsa de LicitacOes do Brasil, no Servico de Protecao de Credito a no
SERASA a ao automatico cancelamento de sua Senha ou de Chave Eletronica.
Local a data:
(Assinaturas autorizadas corn firma reconhecida em cartorio)
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ANEXO IV
CUSTO PELA UTILIZAcAO DO SISTEMA— SOMENTE PARA 0 FORNECEDOR VENCEDOR
Editais publicados pelo sistema de aquisicao:
1,5% (Um a meio por cento) sobre o valor do item adjudicado, corn vencimento em 45 dias apos a adjudicacao —
limitado ao teto Maximo de R$ 600,00 (seiscentos reais) por item adjudicado, cobrados mediante boleto bancario
em favor da BLL - Bolsa de Licitacoes do Brasil.
Editais publicados pelo sistema de registro de pre9os:
1,5% (Um a meio por cento) sobre o valor do item adjudicado, corn vencimento parcelado em parcelas mensais
(equivalentes ao numero de meses do registro) a sucessivas com emissao do boleto em 60(sessenta) dias apos a
adjudicapao — corn limitagao do custo de R$ 600,00 (seiscentos reais) per item adjudicado, cobrados mediante
boleto bancario em favor da BLL. - Bolsa de Licitacoes do Brasil.
0 nao pagamento dos boletos acima rnencionados sujeitam o usuario ao pagamento de multa de 2% a juros moratorios de
1% ao mes, assim como inscripao m servigos de proteSao ao credito (SPC/ SERASA e OUTRO) a cadastro dos
inadimplentes da BLL— Bolsa de Licitacoes do Brasil a ao automatico cancelamento de sua Senha ou de Chave EletrOnica.
Em caso de cancelamento pelo orgao promotor (Contratante) do pregao realizado na plataforma, o licitante vencedor
recebera a devolugao dos valores eventualmente arcados corn o use da plataforma eletronica no respectivo item cancelado.
DA UTILIZA~AO DE CELULAS DE'AP010 (CORRETORAS) ASSOCIADAS
A livre contratacao de sociedades CEUJLAS DE APOIO (corretoras) para a representacao junto ao sistema de PREGOES,
nao exime o licitante do pagamento dos custos de use do sistema da BLL — Bolsa de Licitacoes do Brasil. A corretagem
sera pactuada entre os o licitante e a corretora de acordo corn as regras usuais do Mercado.
DAS RESPONSABILIDADES COMO LICITANTE/FORNECEDOR
Como Licitante/Fornecedor, concordamos a anuimos corn todos termos contidos neste anexo a nos
responsabilizamos por cumpri-lo integralmente em seus expressos termos.

Local a data:

(Assinaturas autorizadas corn firma reconhecida em cartorio)
OBSERVAcAO: OBRIGATORIO RECONHECER FIRMA (EM CARTOP1 ) DAS ASSINATURAS E ANEXAR COPIA DO
CONTRATO SOCIAL E ULTIMAS ALTERAcOES EJOU BREVE RELATO E/OU CONTRATO CONSOLIDADO
(AUTENTICADAS).
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ANEXO V
PREGAO ELETRONICO N°

12022
DECLARAcAO

(Nome da Empresa)
CNPJ/MF N°

sediada.

(EndereGo Completo)
Declara, sob as penas da Lei, que na qualidade de proponente do procedimento licitatorio, sob a
modalidade Pregao Eletr6nico n°
instaurada pela Prefeitura Municipal de
que nao
fomos declarados inid6neos para licitar ou contratar corn o Poder Publico, em qualquer de suas esferas.
Por ser expressao de verdade; firmamos a presente.
(Local a Data)
(Nome a Numero da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS. Esta declaracao devera ser emitida em papel timbrado da empresa proponente a carimbada corn o nGmero
do CNPJ.
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ANEXO VI
PREGAO ELETRONICO N°

/2022
DECLARAcAO

(Nome da Empresa)

CNPJ/MF N°

sediada

(Endereco Completo)

Declara, sob as penal da Lei, que ate a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitaGeo
no presente processo a que esta ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrencias posteriores.

(Local a Data)

(Nome a N6mero da Carteira de Identidade do Declarante)

OBS. Esta declarapao deveraser ernitida em papel timbrado da empresaproponente a carimbada corn o numero
do CNPJ.

Rua Desembargadoi Jose Bastos, n° 200, Centro, Ico, Ceara, CEP 63.430-000
CNPJ n.°:07.669.682/0002-50 - Telefone: (88) 3561-1508

'co

A44,

PItEFEL I*UItA

~C
•v

Cidade Feiiz

Sec'retaria da Ldoracao

ANEXO VII

PREGAO ELETRONICO N4

/2022

DECLARAcAO
(Nome da Empresa)

CNPJ/MF N°

sediada

(Enderepo Completo)
Declaro que nao possuimos, em nosso Quadro de Pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos
em trabalho noturno, perigoso Cu insalubre a em qualquer trabalho, meriores de 16 (dezesseis) anos, salvo na
condiriao de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, em observancia a.Lei Federal n° 9854, de 27.10.99, que
acrescentou o inciso V ao art. 27 da Lei Federal n° 8666/93.
(Local a Data)
(Nome a Nr mero da Carteira de Identidade do Declarante)
OBS.
1) Esta declaracao devera ser emitida em papel timbrado da empresa proponente a carimbada com o nGmero do
CNPJ.
2) Se a empresa licitante possuir menores de 14 anos aprendizes devera declarar essa condicao.
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ANEXO VIII
PREGAO ELETRONICO N°

/2022

DECLARAcAO

Modelo de Declaracao de Enquadramento em Regime de Tributacao de Micro Empresa ou Empresa de Pequeno
Porte. (Na hipotese do licitante ser ME ou EPP)

(Nome da empresa) , CNPJ /'MF n° , sediada (endereGo completo) Declaro (amos) para todos os fins de direito,
especificamente para participaao de licitagao na modalidade de Pregao , que estou (amos) sob o regime de
ME/EPP , para efeito do dispdsto na LC 123/2006

Local a data

Nome a n° da DOCUMENTO DE IDENTIFICAcAO do declarante
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ANEXO IX

PREGAO ELETRONICO N°

12022

DECLARAcAO DE RESPONSABILIDADE

Declaramos para fins de atendimento ao que consta do edital do Pregao
da
Prefeitura Municipal de
que a empresa
tomou conhecimento do
Edital a de todas as condiGoees de participacao na Licitacao a se compromete a cumprir todos os termos do
Edital, e a fornecer material de qualidade, sob as penas da Lei.

Local a data:

Assinatura a carimbo da empresa:
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0 X:MINUTA DE CONTRATO,
CONTRATO N°
CONTRATO QUE ENTRE St CELEBRAM, DE UM LADO A
PREFEITURA MUNICIPAL DE ICO POR MEIO DA SECRETARIA
, PARA O FIM
E DO OUTRO LADO A EMPRESA
QUE A SEGUIR SE DECLARA:

A

Pelo presente instrumento, o MUNICIPIO DE ICO - CE, pessoa juridica de direito publico interno, neste ato representado
n9
. inscrita no CNPJ/MF sob o n° _, corn sede
pela Secretaria
— Bairro:
- ICO/CE, CEP 63.430-000, neste ato representada pelo(a)
respectivo(a) Secretario(a) Sr.(a).
, aqui denominada.de CONTRATANTE, a do outro Iado a
estabelecida na
, neste ato representada pelo(a)
inscrita no CNPJ/MF sob o n°
Empresa
portador (a) do CPF/MF n°
, apenas denominada de CONTRATADA, firmam entre si o presente
Sr.(a)
TERMO DE CONTRATO mediante as clausulas a condipoes a seguir estabelecidas.
CLAUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL
1.1. Processo de Licitapao, na modalidade Pregao Eletronico tombado sob o n
/20XX, em conformidade corn o
Decreto 10.024 de 20 de Setembro de 2019, a Lei n° 8.666/93 — Lei das Licitagoes Publicas, c/c os termos da Lei Federal n°
10.520, de 17/07/2002.
CLAUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
2.1.Constitui objeto da presente p GONTRATAcAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAR
SERVI~O DE LICEN~A DE USO DE ERP WEB PARA ATENDER .AOS ALUNOS DA EDUCAtyAO
INFANTIL, ENSINO FUNDAMENTAL, E EJA DO SISTEMA MUNICIPAL DE EDUCAcAO DA
SECRETARIA DE EDUCAC~AO DE ICO, tudo conforme especificaeoes contidas no Termo de Referencia, constante
no Anexo I do edital a da proposta adjudicada.

S

CLAUSULA TERCEIRA- DO VALOR, DO REAJUSTE E DO REEQUILIBRIO ECONOMICO-FINANCEIRO
3.1. O valor global da presente avenga a de R$
(
) a ser pago em conformidade corn a entrega no
periodo respectivo, de acordo corn as rotas fiscais/faturas devidamente atestadas polo Gestor da empresa, acompanhadas
das Certidoes do INSS a FGTS, todas atualizada, observadas as condigoes da proposta e o seguinte.
3.2. Os precos sao firmes a irreajustaveis pelo periodo de 12 (doze) meses, a contar da data da apresentapao da proposta.
Caso o prazo exceda os 12 (doze) meses, os precos contratuais poderao ser reajustados, tomando-se por base a data da
apresentacao da proposta, corn base no indice IGP-M da Fundaeao GetUlio Vargas ou outro equivalence quo venha a
substituf-lo, caso este seja extinto.
3.3. REEQUILIBRIO ECONOMICO FINANCEIRO: Na hipotese de sobrevirem fatosimprevisiveis, ou previsiveis, porem, de
consequencias incalculaveis, retardadores ou impeditivos da execuGao do ajustado, ou ainda, em caso de fora major, caso
fortuito ou fato do principe, configumndo alea economica extraordinaria a extracontratual, podera, mediante procedimento
administrativo onde reste demonstrada tal situapao a termo aditivo, ser restabelecdda a relaGao quo as patios pactuaram
inicialmente entre os encargos da cpntratada e a retribuigao da Administragao para a justa remunerapao do fornecimento,
objetivando a manutenpao do equilibria economico-financeiro inicial do contrato, nalorma do artigo 65, II, "d" da Lei Federal
n.2 8.666/93, alterada a consolidada.
3.4. Independente de declaracao expressa, tica subentendido que, no valor pago polo contratante, estao incluidas todas as
despesas necessarias a execugao dos servigos, inclusive as relacionadas corn produtos, equipamento a mao de obras.
CLAUSULA QUARTA - DO PRAZO DE VIGENCIA CONTRATUAL
4.1. Os servicos deverao ser executados no prazo em ate 12 (doze) meses, a partir da data da ordem de service, expedida
pela Secretaria Contratante do municfpjo de ICO-CE, podendo ser prorrogado de Acordo corn o exposto no Art. 57, Inciso II
da Lei 8.666/1.993.
CLAUSULA QUINTA - FORMA DA PRESTACAO DOS SERVICOS
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5.1. Os servioos Iicitados deverao ser iniciados no prazo maximo de 10 (dez) dias a contar do recebimento da ORDEM DE
SERVI~OS pela administraoao, no local definido pela Secretaria Gestora, observando rigorosamente as especificaooes
contidas no Termo de Referencia, nos anexos, no contrato a disposieoes constantes de sua proposta.
5.1.1 Os servioos deverao serexecutados conforme ORDEM DE SERVIQOS.
5.2. Para a prestadao de servigos do objeto deste certame, devera ser emitida a Fatura a Nota Fiscal cujas informacoes
para a emissao deverao ser requeridasjunto ao Contratante.
5.3. A recusa injustificada ou a carencia de justo motivo da vencedora de nao assinar o CONTRATO ou a ORDEM DE
SERVIQO e a nao presta000 do meemo, no prazo a condigoes estabelecidos, sujeitara a Licitante a aplicaeao das
penalidades previstas no Edital.
5.4. No caso de constataGao da inadequaoao do objeto licitado as normas a e4gencias especificadas no Edital, neste
Termo de Referencia, no contrato a na=Proposta vencedora a Administrapao os recusara, devendo ser de imediato ou no
prazo de 24 (vinte a quatro) horas adequados as supracitadas condigoes, sob pena:de aplicaeao das penalidades cabtveis,
na forma da lei a deste instrumento.
5.5. O objeto devera ser executado, conforme estabelecido no edital, em endereoo a prazos estipulados previamente,
designado pela Secretaria Gestora, compreendido durante o periodo contratual a rigorosamente de acordo corn as
especificapoes estabelecidas na proposta vencedora a no contrato, sendo que a nao observancia destas condigoes,
implicara na nao aceitagao do mesmo, sera que caiba qualquer tipo de reclamaoao ou indenizagao par parte da
inadimplente.
5.6. A licitante vencedora a responsavel pelos danos causados diretamente a AdministraGao ou a terceiros, decorrentes de
culpa ou dole, sua ou de preposto, na execuGao dos servigos, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a
tiscalizapao ou o acompanhamento peloorgao interessado.
5.7. A licitante vencedora a responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciaaos, fiscais a comerciais resultantes da
execuGao dos servicos.
5.8. A licitante vencedora utilizara, na Ekecucao dos servieos, profissionais capacitados a qualificados para tal fim, exceto
nas atividades compartilhadas que podem ser desempenhadas por profissionais de outras areas.
5.9. A licitante vencedora, devera manter a Administracao Municipal informada sabre o andamento dos serviGos,
informando-a sempre que se registrarem ocorrencias extraordinarias.
CLAUSULA SEXTA- DA ORIGEM DOS RECURSOS
6.1. As despesas decorrentes das eventuais contratapoes que poderao advir desta licitagao correrao a conta de recursos
especificos consignados no respective Orgamento Municipal, inerentes a(s). secretaria(s) contratante(s) interessadas,
atraves
das
dotaooes
Oreamentarias:
- Elemento de Despesas:
CLAUSULA SETIMA - DO PAGAMENTO
7.1. O pagamento dos servioos prestados sera efetuado, na proporoao da execugao dos servioos, segundo as ordens de
servipos/autorizapoes de fornecimento expedidas pela Contratante, de conformidade corn as notas fiscais/faturas
devidamente atestadas pelo gestor da despesa, acompanhadas das certidoes Fsscais a Trabalhistas do licitante vencedor,
todas atualizadas, observadas as condigoes da proposta;
7.2. A fatura constara dos servicos efetivamente prestados no periodo, de acordo corn o quantitativo efetivamente
realizado, cujo valor sera apurado atraves de medioao;
7.3. Caso a medioao seja aprovada; pela Secretaria de competencia, o pagamento'sera efetuado ate o 30° (trigesimo) dia
apes o protocolo da fatura pelo(a) CONTRATADO(A), junto ao setor competente da Prefeitura Municipal de ICO/CE;
7.3.1. Por ocasieo do pagamento, sera efetuada consulta "ON-LINE" as certid-oes apresentadas, para verificacao
de todas as condigoes de regularidade fiscal;
7.3.2. Por ocasiao da entrega dos servipos a Contratada devera apresentar recibo em 02 (duas) vias e a
respectiva Nota Fiscal. A Fatura a Nota Fiscal deverao ser emitida em nome da Preteitura Municipal de ICO/CE - Secretaria
de Educagao, corn enderego na Rua Desembargador Jose Bastos, n° 200, Centro; lco, Ceara — CEP 63.430-000, ICO/CE,
inscrita no CNPJ sob o n° 07.669.682/0002-50.
7.4. O pagamento Pica condicionado, a satisfaoao de todas as condigoes estabelecidas em contrato a da comprovaeao de
regularidade para corn os encargos previdenciarios, trabalhistas a fiscais;
7.5. Constatando-se, a situacao de irregularidade da contratada, sera providenciada sua notificaoao, por escrito, para que,
no prazo de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situaGao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser
prorrogado uma vez, por igual periodo,;a criterio da contratante;
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7.6. Nao havendo regularizacao ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante devera comunicar aos orgaos
responsaveis pela fiscalizacao da regularidade fiscal quanto a inadimplencia da contratada, bem como quanto a existencia
de pagamento a ser efetuado, para:que sejam acionados os meios pertinentes a rfecessarios para garantir o recebimento
de seus creditor,
7.7. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao contratual nos autos do
processo administrativo correspondente, assegurada a contratada a ampla defesa;
7.8. Havendo a efetiva execucao do objeto, as pagamentos serao realizados normatrnente, ate que se decida pela rescisao
do contrato, caso a contratada nao regularize sua situacao junto a regularidade fiscal;
7.9. Sera rescindido o contrato em?execucao corn a contratada inadimplente salvo por motivo de economicidade,
seguranca national ou outro de interpsse publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela
maxima autoridade da contratante;
7.10. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributaria prevista na legislacao aplicavel.
7.11. A Contratada regularmente optante pelo Simples National, nos termos da Lei Complementar n° 123, de 2006, nao
sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos a contribuicoes abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento
ficara condicionado a apresentacao decomprovacao, por meio de documento oficiat, de que faz jus ao tratamento tributario
favorecido previsto na referida Lei Complementar.
CLAUSULA OITAVA- DAS OBRIGAcOES DA CONTRATADA
8.1. Executar os servicos licitados de`acordo corn a "Ordem de Servicos", obseryando rigorosamente as especificacoes
contidas no Termo de Referencia, a disposicoes constantes de sua Proposta de Pregos, assumindo a responsabilidade pelo
pagamento de todos os impostos, taxas a quaisquer onus de origem federal, estadual a municipal, bem como, quaisquer
encargos judiciais ou extrajudiciais; sejam trabalhistas, previdenciarios, fiscais a comerciais resultantes do(a)
fornecimento/execucao/prestacao que` lhes sejam imputaveis, inclusive corn relaGao a terceiros, em decorrencia da
celebracao do Contrato, a ainda:
a) reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte o objeto do contrato em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecoes;
b) responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Administracao ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo
na execucao do contrato, nao excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacao ou o acompanhamento pelo
orgao interessado;
c) aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, os acrescimos ou supressoes que se fizerem no fornecimento, ate 25%
(vinte a cinco por cento) do valor initial atualizado do contrato, na forma do § 1° do artigo 65 da Lei n°. 8.666 de junho de
1993;
8.2. Manter durante toda a execucao;do objeto contratual, em compatibilidade corn as obrigacoes assumidas, todas as
condicoes de habilitacao a qualificagaaexigidas na Lei de Licitacoes;
8.3. Substituir as profissionais nos casos de impedimentos fortuitos, de maneira que, nao se prejudiquem o born andamento
e a boa prestacao dos servicos;
8.4. Facilitar a acao da fiscalizacao na inspecao dos servicos, prestando, prontamente, os esclarecimentos que forem
solicitados pela CONTRATANTE;
8.5. Responder perante a Prefeitura Municipal de ICO, mesmo no caso de ausencia ou omissao da fiscalizacao,
indenizando-a devidamente por qualsquer atos ou fatos lesivos aos seus interesse$, que possam interferir na execucao do
contrato, quer sejam eles praticados por empregados, prepostos ou mandatarios seus. A responsabilidade se estendera a
danos causados a terceiros, devendo a CONTRATADA adotar medidas preventivas contra esses danos, corn fiel
observancia das normas emanadas de autoridades competentes a das disposicoes Iegais vigentes;
8.6. Em caso de qualquer paralizacao por defeito no sistema, a contratada devera corrigir coma no maxima 24h (vinte e
quatro horas), de modo a evitar a interrupcao dos servicos;
8.7. Providenciar a imediata correcao des deficiencias e/ ou irregularidades apontadas pela CONTRATANTE;
8.8. Pagar seus empregados no praia'previsto em lei, sendo, tambem, de sua responsabilidade o pagamento de todos as
tributos que, direta ou indiretamente, incidam sobre a prestacao dos servicos contratados inclusive as contribuicoes
previdenciarias fiscais a parafiscais, FGTS, PIS, emolumentos, seguros de acidentes de trabalho, etc, ficando excluida
qualquer solidariedade da Prefeitura Municipal de ICO por eventuais autuacoes administrativas a/ou judiciais uma vez que a
inadimplencia da CONTRATADA, corn referencia as suas obrigacoes, nao se transfere a Prefeitura Municipal de ICO;
8.9. Disponibilizar, a qualquer tempo, tgda documentacao referente ao pagamento,dos tributos, seguros, encargos sociais,
trabalhistas a previdenciarios relacionados com o objeto do CONTRATO;
8.10. Responder, pecuniariamente,-por todos as danos a/ou prejuizos que forem causados a Uniao, Estado, Municipio ou
terceiros, decorrentes da prestacao dos servicos;
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8.11. Respeitar as normas de seguranpa a medicina do trabalho, previstas na'Consolidacao das Leis do Trabalho e
legislacao pertinente;
CLAUSULAS NONA - DAS OBRIGAcOES DA CONTRATANTE
9.1. A contratante obrigar-se-a:
a) Indicar formalmente o funcionario responsavel pelo acompanhamento a fiscalizacao da execucao contratual;
b) Facilitar, por todos os meios, o exercicio das fungoes da CONTRATADA, dando-lhe acesso as suas instalagoes;
c) Prestar a CONTRATADA as informacoes a esclarecimentos necessarios que eventualmente venham a ser solicitados.
d) A Contratante se obriga a proporcionar a Contratada todas as condipoes necessarias ao pleno cumprimento das
obrigacoes decorrentes do Termo Contratual, consoante estabelece a Lei no 8.666/93 a suas alteracoes posteriores;
e) Fiscalizar a acompanhar a execucao do objeto contratual;
f) Comunicar a Contratada toda a qualquer ocorrencia relacionada corn a execucao do objeto contratual, diligenciando nos
casos que exigem providencias corretivas;
g) Providenciar os pagamentos a Contratada a vista das Notas Fiscais /Faturas devidamente atestadas pelo Setor
Competente.
A

CLAUSULA DECIMA- DAS SANFOES:
10.1. Ficara impedido de licitar a de contratar corn o Municipio de ICO a sera descredenciado, pelo prazo de ate cinco anos,
sem prejuizo das multas previstas em edital a no contrato a das demais cominagoes legais, garantido o direito a ampla
defesa, o licitante que, convocado dentjo do prazo de validade de sua proposta:
I - nao assinar o contrato ou a ata de registro de precos;
II - nao entregar a documentaGao exigida no edital;
III - apresentar documentagao falsa;
IV - causar o atraso na execucao do objeto;
V - nao mantiver a proposta;
VI - falhar na execucao do contrato;
VII - fraudar a execucao do contrato;
VIII - comportar-se de modo inidoneo;
IX - declarar informaGoes falsas; e
X - cometer fraude fiscal.

A

10.1.1. As sancoes descritas no caput tambem se aplicam aos integrantes do cadastro de reserva, em pregao para registro de
precos que, convocados, nao honrarem o compromisso assumido sem justificativa ou corn justificativa recusada pela
administraGao publica.
10.1.2. As sancoes serao registradas a publicadas no Sitio Oficial do Municipio e noDiario Oficial dos Municipios - APRECE.
10.2. A Contratada ficara, ainda, sujeita as seguintes penalidades, em caso de inexecucao total ou parcial do contrato, erro de
execucao, execucao irnperfeita, mora tie execucao, inadirnplemento contratual ou`nao veracidade das informagoes prestadas,
garantida a previa defesa:
I - Advertencia, sancao de que trata o iOciso I do art. 87, da Lei n° 8.666/93, poderaser aplicada nos seguintes casos:
a) descumprimento das obhgayoes a responsabilidades assumidas na licitacao;
b) outras ocorrencias que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento dos servicos da Contratante, desde que nao caiba a
aplicagao de sancao mais grave.
II - Multas (que poderao ser recolhidas em qualquer agencia integrante da Rede Aicecadadora de Receitas Municipais, por meio
de Documento de Arrecadacao Municipal — DAM, a ser preenchido de acordo corn ihstrugoes fomecidas pela Contratante):
a) de 1,0% (um por cento) sobre o valor contratual total do exercicio, por oia de atraso na prestapao dos servipos ou
indisponibilidade do mesmo, limitada a 10% do mesmo valor;
b) de 2,0% (dois por cento) sabre ovalor contratual total do exercicio, por infrapao a qualquer clausula ou condipao do contrato,
nao especificada nas demais alineas deste inciso, aplicada em dobro na reincidencia;
c) de 5,0% (cinco por cento) do` valor contratual total do exercicio, pela recusa em corrigir qualquer servipo rejeitado,
caracterizando-se a recusa, caso a corre9ao nao se efetivar nos 05 (cinco) dias que se seguirem a data da comunicafao formal
da rejeiaao;
III - Suspensao temporaria de participacao em licitacao a impedimento de contratar corn o Municipio de ICO, por prazo nao
superior a 05 (cinco) anos;
IV - Declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar corn a Administracao. Publica, enquanto perdurarem os motivos
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA RESCISAO:
11.1. O Contrato podera ser rescindido pelos motivos especificados nos artigos 77 e 78 da Lei n.° 8.666/93 a nas formas
previstas nos artigos 79 a 80 da mesma a suas alteracoes posteriores.
11.2. A rescisao contratual podera ser.
a) Determinada por ato unilateral a esddto da CONTRATANTE, nos casos enumerados nos incisos I a XII do art. 78 da Lei
Federal n° 8.666/93;
b) Amigavel, por acordo entre as panes, mediante autorizacao escrita a fundamentada da autoridade competence, reduzida
a termo no processo Iicitatorio, desde que haja conveniencia da Administracao;
11.3. 0 nao cumprimento das disposicoes especificadas neste contrato implicara automaticamente em quebra de contrato,
ensejando rescisao administrativa no art. 77 da Lei Federal 8.666/93, reconhecidos desde já os direitos da administracao,
corn relacao as normas contratuais a as previstas em Lei ou regulamento dispostas no presente Instrumento;
11.4. O presente contrato rescindivel ainda, independentemente de qualquer interpelacao judicial ou extrajudicial, nos
casos de:
a

11.4.1.Omissao de pagamento pela contratante;
11.4.2. Inadimplencia de qualquer de suas clausulas por qualquer umas das partes;,
11.4.3. Acerto em comum acordo
iniciativa de uma das partes, mediante avjso por escrito com 30 (trinta) dias de
antecedencia, sem onus para ambas as partes;
por

11.3.4. No caso de nao cumprimento de qualquer das clausulas deste contrato, a parte que se sentir prejudicada podera
reincidi-lo sem que se faca necessario uma comunicacao por escrito corn a anteced€ncia definida no subitem anterior.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA ALTERAcAO 0ONTRATUAL:
12.1. A CONTRATADA Pica obrigada a aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, acrescimos ou supressoes no
quantitativo do objeto contratado, ate 'o limite de 25% (vinte a cinco por cento) do valor initial atualizado do Contrato,
conforme o disposto no § 1 , art. 65, da Lei n° 8.666/93 a suas alteracoes posteriores.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DA PUBLICACAO
13.1. Este contrato devera ser publicado por afixacao em local de costume, ate o quinto dia util do mes subsequente data
de sua assinatura, para ocorrer no prazo de vinte dias daquela data.
a

S

no

as

a

a

a

determinantes da punicao ou ate que seja promovida a reabilitacao perante a autoridade que aplicou a penalidade, depois do
ressarcimento Administracao pelos ptejutzos resultantes a depois de decorrido o prazo da sancao aplicada corn base no inciso
anterior.
10.3. No processo de aplicacao de penalidades assegurado o direito ao contradrtorio e ampla defesa, garantida nos prazos
de 5 (cinco) dias uteis para as sancoesprevistas nos incisos I, lie ill do item 10.2 supra a 10 (dez) Bias corridor para a sancao
prevista no inciso IV do mesmo item.
10.4.O valor da multa aplicada devera ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 05 (cinco) dias a contar da notificacao ou
decisao do recurso. Se o valor da multa nao for pago, ou depositado, sera automaticamente descontado do pagamento a que a
Contratada fizer jus. Em caso de inexistencia ou insuficiencia de credito da Contratada, o valor devido sera cobrado
administrativamente ou inscrito como Divida Ativa do Municipio a cobrado mediante processo de execucao fiscal, corn os
encargos correspondentes.
10.5. As sancoes previstas nos incisos III a IV do item 10.2 supra, poderao ser aplicadas
empresas que, em razao do
contrato objeto desta licitacao:
a) praticarem atos ilicitos, visando frustrar os objetivos da licitacao;
b) demonstrarem nao possuir idoneidade para contratar corn a Administracao Publica, em virtude de atos ilicitos praticados;
c) sofrerem condenacao definitiva par praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal recolhimento de quaisquer tributos.
10.6. As sancoes previstas nos incisos I, III a IV do item 10.2 supra poderao ser.aplicadas juntamente corn a do inciso II do
mesmo item, facultada a defesa previa do interessado no respectivo processo, no
de 05 (cinco) dias uteis.
10.7. A licitante adjudicataria que se r%usar, injustificadamente, em firmar o Contrato dentro do prazo de 05 (cinco) Bias uteis a
contar da notificacao que the sera encaminhada, estara sujeita multa de 5,0% (cinco por cento) do valor total adjudicado, sera
prejuizo das demais penalidades cabiveis, por caracterizar descumprimento total daobrigacao assumida.
10.8. As sancoes previstas no item 10.7 supra nao se aplicam demais licitantes que, apesar de nao vencedoras, venham a
ser convocadas para celebrarem o Termo de Contrato, de acordo corn este edital, a no prazo de 48 (quarenta a oito) horas
comunicarem seu desinteresse.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - DAB DISPOSICOES FINAIS
14.1.Declaradas panes que este Contrato corresponde a manifestagao final, completa a exclusiva, do acordo entre
elas celebrado;
14.2.Obrigacao do contratado de manter, durante toda a execugao do Contrato, em compatibilidade corn as
obrigacOes por ele assumidas, todas as condiGoes de habilitagao a qualificacao exigidas na licitacao.
14.3. Aplicam-se as omissoes deste Contrato as disposigoes do Decreto 10.024 de 20 de Setembro de 2019; da Lei
Federal n4. 10.520 de 17 de junho de 2002 c/c Lei Federal N° 8.666/93 a sdas alteracoes posteriores, a demais
normas regulamentares aplicaveis aespecie. Subsidiariamente, aplicar-se-aoos Princfpios Gerais de Direito.
14.4. Fica nomeado Como Fiscal desse Contrato o(a) Sr(a).
toda sua plenitude a acao de que trata a Lei n° 8.666/93, alterada a consolidada.

, 0 qual devera exercer em

CLAUSULA DECIMA QUINTA- DQ FORO
15.1. 0 Toro da Comarca de ICO e o competente para dirirnir questoes decorrentes da execugao deste Contrato, em
obediencia ao disposto no § 2° do artiga 55 da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993, alterada a consolidada.
Declaram as partes que este Contrato correspondente a manifestacao final, completa a exclusiva de acordo entre elas
celebrado, assinado o presente Contrato juntamente com as testemunhas firmadas.
ICO-CE, _ de

de

<nome do secretario gestor>
Secretaria de <Secretaria>

<NOME DA EMPRESA>
<NOME DO REPRESENTANTE>
CONTRATADA
TESTEMUNHAS:

1.

2.
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ANEXO I DO CONTRATO N°

LOTE

ITEM

1

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

1

7

1

8

LICENGA DE USO DA SOLUQAO
UNID
ESPECIFICAGOES DOS SERVIC~OS

OTD

Val. Unit.
R$

Val. Total R$

MES
12
LICENGA DE USO DO WEB/APP
SMARTPHONE.
12
LICENGA DE U$O p0 ERP WEB.
MES
IMPLANTAGAO
HORAS
240
CONFIGURAGAO E PARAMETRIZAGAO
DAS SOLUGOES COM ADEQUAGAO
(TERMO DE ADEiENCIA) A CULTURA DA
SECRETARIA
EDUCAGAO
E
DE
UNIDADES.
MIGRAGAO DE DADOS - FUNCIONARIOS, REGISTRO 862.984
PROFISSIONAIS DE EDUCAGAO, ALUNOS,
RESPONSAVEIS, HISTORICOS, NOTAS,
ATIVIDADES, ULTIMOS 10 ANOS PARA A
SOLUGAO.
.336
HORAS
TREINAMENTO A FUNCIONARIOS E
GESTORES REMOTO E PRESENCIAL
PARA A LICENGA DE USO DA SOLUGAO.
IMPLANTAGAO
MES
3
SUPORTE
DE
PRESENCIAL E REMOTO DA SOLUGAO.
4
CADASTRAMENTO'DIGITAL DO CIDADAO
MES
SERVIGOS .MIDIA ELETRONICA
IMPULSIONAMENTO REDES SOCIAIS DA
REGIAO DE ICO. QUANTO A SOLUGAO.
4
MES
LOGISTICA E lMPLANTAGAO DAS
SOLUGOES.
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