PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO
ESTADO DE PERNAMBUCO - CNPJ 10.348.050/0001-18
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.292.383/0001-35

PROCESSO LICITATÓRIO N.º 008/2017
PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/2017
O Fundo Municipal de Saúde do município de Solidão - PE, através do Pregoeiro Mayco Pablo
Santos Araújo, designado pela Portaria nº 001/2017 de 03/01/2017, torna público que se acha
aberta, neste Município, licitação na modalidade PREGÃO (PRESENCIAL), do tipo MENOR
PREÇO, CARACTERÍSTICA: INTEGRAL COM ITENS, que será regida pela Lei Federal nº
10.520, de 17/07/2002, Lei Estadual nº 12.986, de 17/03/2006, Decreto Estadual nº 32.541 de 24 de
outubro de 2008, e Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se
subsidiariamente, no que couber, as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993,
com alterações posteriores e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, a realizar-se às
09:00 h, do dia 11/07/2017, na Sala de Licitações, na Prefeitura Municipal de Solidão, situada na
Rua Luiz Carolino de Siqueira, nº 184 – Centro, Solidão, CEP: 56.795-000.
OBSERVAÇÃO: Na hipótese de não haver expediente na data fixada, ficará a sessão adiada para
o primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e hora, salvo as disposições em contrário.
1. OBJETO
1.1 Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa especializada em implantação e
suporte de sistemas informatizados, para utilização no Fundo Municipal de Saúde de Solidão – PE,
dos sistemas a seguir descriminados: sistema de contabilidade pública, sistema de folha de
pagamento e sistema portal da transparência pública, conforme as especificações contidas no Anexo
I – Termo de Referência.
1.2 Além das condições especificadas neste PREGÃO PRESENCIAL é parte integrante,
inseparável e definidora do objeto desta licitação o seguinte:
Anexo I – Termo de Referencia e Especificações do Objeto
Anexo II – Modelo de Declarações
Anexo III –Minuta de Contrato
1.3 A empresa participante poderá apresentar proposta para os serviços objeto deste certame onde
haverá etapa de lance.
1.4 A licitante somente será selecionada para ir à etapa de lances do(s) serviços que cotar de acordo
com as especificações mínimas deste Edital, e que esteja (m) com proposta de preços nos moldes do
edital.
1.5 Deverá ser respeitada a numeração dos itens e as quantidades, unidades e especificações
mínimas de seus elementos, bem como valor unitário e total de cada item.
1.6 Os serviços que compõem cada um dos itens deverão estar de acordo com os padrões e normas
brasileiras vigentes, obedecendo às especificações técnicas para tal serviço.
2. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
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Os recursos financeiros para execução da presente licitação são:
Órgão: 22.222 – Fundo Municipal de Saúde
Programa: 001 – Fonte de Recursos Ordinários
Projeto Atividade: 2050 – Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação Fundo
Municipal de Saúde
Natureza da Despesa: 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
3. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO
3.1 Somente poderá participar desta Licitação a Empresa que atender ao disposto no título
HABILITAÇÃO.
3.1.1 Ficarão impedidas de participar as Empresas:
3.1.1.1 Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;
3.1.1.2 Cujos dirigentes, sócios ou gerentes tenham qualquer vínculo empregatício com a
Contratante, respeitando o disposto no inciso III, do artigo 9º, da Lei Federal nº 8.666, de 21.06.93;
3.1.1.3 Que, por qualquer motivo, tenham sido declaradas inidôneas por ato do poder público
estadual ou que estejam temporariamente impedidas de licitar ou contratar com a Administração.
3.2 A participação na licitação implica, automaticamente, na aceitação integral dos termos deste
Edital e seus Anexos e leis aplicáveis.
3.3 Só terão direito de usar a palavra, rubricar as documentações, propostas, apresentar reclamações
ou recursos e assinar as Atas os licitantes credenciados, o Pregoeiro e os membros da Equipe de
Apoio.
4. DO CREDENCIAMENTO
4.1 Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
4.1.1 Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social, registrado na Junta
Comercial ou, tratando-se de sociedades civis, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro
Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercerem direitos e
assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
4.1.2 Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular com firma
reconhecida do qual constem poderes específicos para formular lances, negociar preço, interpor
recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame,
acompanhado do correspondente documento, dentre os indicados no item 4.1.1, que comprove os
poderes do mandante para a outorga.
4.1.3 Para efeito de aplicação da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, os
licitantes enquadrados como microempresa ou empresa de pequeno porte devem apresentar
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declaração do próprio licitante ou documento que comprove o enquadramento da empresa como
ME ou EPP.
4.2. O representante legal e o procurador deverão identificar-se exibindo documento oficial de
identificação que contenha foto.
4.3. Será admitido apenas 01 (um) representante para cada Licitante credenciada. É vedada a
representação de mais de um licitante por um mesmo representante.
4.4. O representante que não conseguir comprovar o seu vinculo com a empresa da maneira exigida
ou realizá-lo de maneira incorreta, poderá participar somente como ouvinte e entregar os seus
envelopes sem portanto participar da fase de lances, mesmo que seus documentos se encontrem
dentro do envelope de habilitação, que é aberto somente após toda realização do processo.
5. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO.
5.1. A proposta e os documentos para habilitação deverão ser apresentados, separadamente, em 02
envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente,
os seguintes dizeres:
Envelope nº 1 – Proposta de Preços
Pregão Presencial nº 006/2017
Objeto: c Contratação de empresa especializada em implantação e suporte de sistemas
informatizados, para utilização no Fundo Municipal de Saúde de Solidão – PE.
(Razão Social da Empresa Proponente)
Envelope nº 2 – Habilitação
Pregão Presencial nº 006/2017
Objeto: Contratação de empresa especializada em implantação e suporte de sistemas
informatizados, para utilização no Fundo Municipal de Saúde de Solidão – PE.
(Razão Social da Empresa Proponente)
5.3 A proposta deverá ser elaborada em papel timbrado da empresa e redigida em língua
portuguesa, salvo quanto às expressões técnicas de uso corrente, com suas páginas numeradas
seqüencialmente, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas e ser datada e assinada pelo
representante legal da licitante ou pelo procurador.
5.4 Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer
processo de cópia autenticada por tabelião de notas ou cópia acompanhada do original para
autenticação pelo Pregoeiro ou por membro da Equipe de Apoio.
6. DA DOCUMENTAÇÃO E PROPOSTA
6.1 No local, data e horário, fixados no preâmbulo deste Edital, cada licitante deverá apresentar ao
Pregoeiro e sua equipe de apoio, documentação e proposta, em 02 (dois) envelopes distintos,
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fechados, contendo na parte externa, além do nome da Empresa, os requisitos previstos no subitem
5.2;
6.2. Todos os documentos exigidos para Habilitação poderão ser apresentados em original, ou cópia
autenticada por tabelião ou pelo Pregoeiro.
6.2.1. No caso de autenticação pelo Pregoeiro, esta deverá ser realizada até 24h (vinte e quatro
horas) antes da data de abertura do certame;
6.3. Todas as folhas, de cada um dos documentos constantes dos envelopes, deverão ser rubricadas
e numeradas seqüencialmente da primeira à última folha na ordem solicitada, de modo a refletir o
seu número exato;
6.4. Não será aceito qualquer protocolo de entrega ou de solicitação de documento(s) em
substituição aos documentos relacionados neste Edital;
6.5. Após o Pregoeiro declarar encerrado o prazo para recebimento da documentação e das
propostas, nenhum outro documento será recebido, nem serão permitidos quaisquer adendos ou
alterações da documentação e das propostas;
6.6 A abertura dos envelopes de documentação e proposta será realizada em sessão pública, da qual
se lavrará Ata circunstanciada, assinada pelos licitantes presentes e pelo Pregoeiro e sua equipe de
apoio, podendo quaisquer reclamações serem feitas no momento pelos seus representantes legais.
7. DA PROPOSTA DE PREÇOS
ENVELOPE - 01
7.1 A Proposta Comercial, “PREFERENCIALMENTE”, deve apresentar preço por item, valor
unitário do item e total, e valor global da proposta, tendo sua validade para 12 (doze) meses e ser
apresentada com todas as páginas numeradas, em papel timbrado da licitante, redigida em língua
portuguesa, em linguagem clara, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, devidamente datada,
assinada na última folha e rubricada nas demais e ainda conter o seguinte:
a) Especificação clara completa dos serviços/fornecimento oferecidos;
b) prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação;
c) declaração expressa de estarem incluídos na prestação dos serviços propostos todos os impostos,
taxas, seguros, bem como quaisquer outras despesas, diretas e indiretas incidentes na prestação dos
serviços;
d) a razão social, o CNPJ, o endereço completo, bem como o número de sua conta corrente, o
nome do Banco e a respectiva Agência onde deseja receber seus créditos;
e) a qualificação do preposto autorizado a firmar o Contrato, ou seja: Nome completo, Endereço,
CPF, Carteira de Identidade, Estado Civil, Nacionalidade e Profissão, informando qual o
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instrumento que lhe outorga poderes para firmar o referido Contrato (Contrato Social ou
Procuração);
f) os meios de comunicação disponíveis para contato, como, por exemplo, telefone, fax, e-mail,
etc;
7.2 A omissão de qualquer despesa necessária à perfeita execução dos serviços será interpretada
como não existente ou já incluída no preço, não podendo a licitante pleitear acréscimo após a
abertura das Propostas.
7.3 A proposta de preço deverá ser apresentada com as seguintes exigências:
7.3.1 Ser impressa com clareza, sem emenda, rasura, acréscimo ou entrelinhas, devidamente datada
e assinada, como também rubricadas e numeradas todas as suas folhas;
7.3.2 Mencionar o número do processo licitatório e do Edital/Pregão Presencial, contendo a razão
social da licitante, bem como endereço e o código de endereçamento postal;
8. DA HABILITAÇÃO
ENVELOPE - 02
8.1 Os documentos exigidos nos itens a seguir poderão ser apresentados em cópia, desde que
autenticada pelo Pregoeiro, com a apresentação do original, até 24 horas da abertura do processo.
8.2 As Declarações do anexo II, deverá ser apresentada fora dos envelopes de proposta de preços e
habilitação, e ser entregue junto com o envelope de proposta de preços, ao pregoeiro, no horário
indicado para abertura do presente certame.
8.3 Documentos Necessários à Habilitação Jurídica
a) Registro comercial, no caso de empresa individual;
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor (acompanhado por suas alterações),
devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por
ações, acompanhado de documentos (RG e CPF) de seus administradores;
c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria
em exercício;
d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento
no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente;
e) Declaração de inexistência em seu quadro de pessoal de menores de dezoito e quatorze anos, na
forma do disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, nos termos do modelo
constante do Anexo II deste PREGÃO PRESENCIAL;
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f) Comprovante de enquadramento de microempresa ou empresa de pequeno porte (se for o caso).
g) A licitante que apresentou os documentos de regularidade jurídica, no credenciamento, fica
dispensado de apresentá-lo novamente.
8.4 Documentos Comprobatórios da Regularidade Fiscal
a) CNPJ;
b) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo ao
domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto
contratual;
c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal (inclusive Certidão Negativa de Dívida
Ativa da União, unificada ou não), Estadual e Municipal;
d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social – INSS (Certidão Negativa de Débito –
CND) e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (Certificado de Regularidade do
FGTS – CRF);
8.5 Documentos relativos à qualificação técnica, Econômico-Financeira e Demais Documentos.
a) Quanto à qualificação técnica o licitante deve comprovar que já executou o
serviços/fornecimento similar ao objeto citado da presente licitação, com comprovação de aptidão
por meio de, no mínimo, 01(um) Atestado de capacidade técnica, que comprove que a empresa
licitante tenha executado ou esteja executando contrato compatível ao objeto dessa licitação,
podendo ser emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado.
b) Quanto à qualificação Econômico-Financeira o deverá apresentar a certidão de falência e
recuperação judicial e demonstrações contábeis do último exercício social apresentados na forma da
Lei.
c) Certidão negativa de débitos trabalhistas;
8.6 Na fase de HABILITAÇÃO será julgada inabilitada a proponente que:
a) colocar documentos em envelopes trocados;
b) não atender a quaisquer das exigências constantes do presente PREGÃO PRESENCIAL.
9. DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
9.1 No horário e local indicado no preâmbulo será aberta a sessão de processamento do Pregão,
iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame.
9.2 Após o credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de ciência e aceitação
do edital e seus anexos, de acordo com o estabelecido no Anexo II do Edital e, em envelopes
separados, a proposta de preços e os documentos de habilitação.
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9.3 A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste
Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas:
9.3.1 cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no Edital;
9.3.2 que apresentem preço baseado exclusivamente em proposta dos demais licitantes;
9.3.3 que apresentem preço excessivo ou manifestamente inexeqüível.
9.4 O critério de julgamento das propostas será o menor preço;
9.5. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações
aritméticas que conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais
erros, tomando-se como corretos os preços unitários. As correções efetuadas serão consideradas
para apuração do valor da proposta.
9.6 Considerar-se-á que os preços fixados pelo licitante são completos e suficientes para assegurar a
justa remuneração dos serviços. Considerar-se-á, também, que a não indicação no conjunto de
composição de custos unitários de qualquer insumo como componente necessário ao fornecimento
dos serviços significa tacitamente que seu custo está diluído pelos demais itens componentes dos
custos unitários, itens estes julgados necessários e insuficientes, e não ensejarão qualquer alteração
do contrato, sob essa alegação.
9.7 Com relação à composição dos preços, quanto aos tributos federais e contribuições incidentes
sobre os serviços, cada licitante é responsável pela fixação das correspondentes alíquotas, de acordo
com o regime tributário de cada uma.
9.8 As propostas não desclassificadas serão selecionadas para a etapa de lances;
9.8.1 Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% superiores àquela;
9.8.2 Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão
selecionadas as propostas que apresentarem os melhores preços, até o máximo de 3 (três). No caso
de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número
de licitantes.
9.8.3 O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular
lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem
decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate de preços.
9.8.4 A licitante sorteada em primeiro lugar poderá escolher a posição na ordenação de lances, em
relação aos demais empatados, e assim sucessivamente até a definição completa da ordem de
lances.
9.8.5 Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de
menor preço.
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9.8.6 Havendo empate, nos termos do §2º do art. 44 da lei Complementar n° 123, de 14/12/2006, a
microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar
nova proposta no prazo máximo de 05 minutos após o encerramento dos lances, sob pena de
preclusão, conforme § 3º, do art. 45 da Lei Complementar n° 123/2006;
9.8.7 Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas ou empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à
proposta mais bem classificada, nos termos do §2º do art. 44 da Lei Complementar n° 123/2006;
9.8.8 A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa
declinar da formulação de lances.
9.8.9 Encerrada a etapa competitiva e ordenada às ofertas, o Pregoeiro procederá à abertura do
invólucro contendo os documentos de habilitação do licitante que apresentou a melhor proposta
para verificação do atendimento das condições fixadas no edital.
9.8.10 O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas a reduzir o seu
valor final.
9.8.11 Após a negociação, se houver, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor preço,
decidindo motivadamente a respeito.
9.8.12 Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os
documentos de habilitação de seu autor.
9.8.13 Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, a licitante será
habilitada e declarada vencedora do certame.
9.8.14 Se a oferta não for aceitável, ou se a licitante desatender às exigências para a habilitação, o
Pregoeiro examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá
sobre a sua aceitabilidade e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim
sucessivamente, até a apuração de uma oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos de
habilitação, caso em que será declarado vencedor.
9.9 A Licitante vencedora, no tempo fixado pelo Pregoeiro, deverá apresentar Proposta Reajustada
ao valor do lance vencedor (quando se tratar de menor preço POR ITEM ou prestação de serviços),
contendo o preço unitário, com no máximo duas casas decimais, e preço POR ITEM, obtidos
através da negociação efetuada na fase de lances verbais.
10. A DILIGÊNCIA
Em qualquer fase do procedimento licitatório é facultado ao Pregoeiro ou AUTORIDADE superior
promover diligência destinada a esclarecer ou completar a instrução do processo, vedada a inclusão
posterior de documentos ou informações que deveriam constar originalmente da proposta.
11. DA DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
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11.1 Após a análise das propostas, ao Pregoeiro, com base nos artigos 44, parágrafos 2º e 3º, e 48
incisos I e II da Lei Federal nº 8.666/83, desclassificará as propostas que:
11.1.1 apresentarem preços simbólicos, irrisórios ou de valor zero, ou ainda, excessivamente ou
manifestadamente inexeqüíveis , sendo facultado à administração o Direito de em caso de dúvidas,
exigirem do licitante a comprovação de exeqüibilidade dos preços propostos, como condição de
aceitação da proposta;
11.1.2 não atenderem às exigências contidas neste ato convocatório;
11.1.3 não conterem descrição detalhada do que estiver sendo proposto;
11.1.4 Não apresentar oferta de preço para o cumprimento integral do objeto do presente edital;
11.2 Se todas as propostas forem desclassificadas o Pregoeiro, poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias
úteis para apresentação de outras propostas escoimadas das causas em decorrência das quais foram
desclassificadas.
12. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO.
12.1 No final da sessão, a licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente
a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias para apresentação de memoriais, ficando as
demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contra-razões em igual número de dias, que
começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos
autos.
12.2 A ausência de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito
de recurso, procedendo-se à adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro à licitante vencedora
e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.
12.3 Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo
devidamente informado à autoridade competente.
12.4 Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente
adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e homologará o processo.
12.5 O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos
insuscetíveis de aproveitamento.
13. DA VIGÊNCIA
O futuro contrato terá sua vigência por 12 meses, a contar da data da assinatura do contrato,
conforme Processo Licitatório N.º 008/2017 – Pregão Presencial N.º 006/2017, podendo ser
prorrogado, formalizando-se tais disposições através de Termo Aditivo, condicionando-se a
disponibilidade financeira.
Rua Luiz Carolino de Siqueira, 184, Centro – Solidão/PE – CEP: 56795-000.
Tele Fax: (87) 3830 - 1117 PABX (87) 3830 - 1140
E–mail: prefeituradesolidao@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO
ESTADO DE PERNAMBUCO - CNPJ 10.348.050/0001-18
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.292.383/0001-35

14. DAS CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DO CONTRATO
A prestação dos serviços será efetuado na Secretaria Municipal de Saúde, reservando-se a
CONTRATADA ao direito de apenas adquirir parte dos quantitativos estimados de serviços.
15. DAS PENALIDADES
15.1 Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar
de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato,
comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com
a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios e, será descredenciado no CADFOR, pelo prazo
de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato.
15.2 Pela inexecução total ou parcial do Contrato, bem como pela rescisão por qualquer uma das
hipóteses previstas nos Incisos I ao XI do Art. 78, da Lei Federal n.º 8.666/93, a CONTRATANTE
poderá aplicar as penalidades previstas no Art. 87 do citado diploma legal, garantida a defesa prévia
15.3 No caso de atraso injustificado na execução do objeto contratado, a CONTRATADA estará
sujeita a multa de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor total do Contrato por passagem não
disponibilizada em tempo hábil, na forma contida no art.86 da Lei Nº 8.666/93.
15.4 As penalidades de que tratam os termos deste instrumento, poderão ser relevadas pela
CONTRATANTE, se motivada por força maior, cabendo à CONTRATADA a comprovação de
tais circunstâncias.
15.5 Quando comprovado, a qualquer tempo, que o objeto em execução não corresponde ao
especificado na Proposta Comercial da CONTRATADA, e no Edital do Pregão Presencial n°
006/2017, a correção deverá ser efetuada, sem qualquer ônus para a CONTRATANTE, ficando
garantido à CONTRATANTE o direito de ser ressarcida por eventuais prejuízos que o fato
ocasionar.
15.6 As multas serão cobradas mediante desconto nos valores a que a CONTRATADA fizer jus.
15.7 As penalidades previstas nesta Cláusula serão aplicadas sem prejuízo das demais estabelecidas
em Lei, garantido, sempre, a ampla defesa.
16. DA RESCISÃO CONTRATUAL
O Contrato celebrado poderá ser rescindido, desde que ocorra qualquer uma das hipóteses previstas
no art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, assegurando o contraditório e a ampla
defesa, resguardada as prerrogativas por Lei, consoante o que estabelece o art. 58 do citado diploma
legal.
17. A ANULAÇÃO E REVOGAÇÃO
17.1 A critério do Fundo Municipal de Saúde, a presente licitação poderá ser:
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17.1.1 Anulada, se houver ilegalidade, de ofício ou por provocação de terceiros, mediante parecer
escrito e devidamente fundamentado.
17.1.2 Revogada, a juízo da administração, se for considerado inoportuno ou inconveniente ao
interesse público, decorrente de fato superveniente, devidamente comprovado, pertinente e
suficiente para justificar tal conduta.
18. DO PAGAMENTO
18.1 O pagamento será efetuado de acordo com os serviços prestados, devidamente atestado pela
área administrativa responsável, já inclusos todos os tributos, encargos e demais despesas que se
fizerem necessárias.
18.2 As quitações das parcelas referenciadas no item acima serão efetuadas mensalmente pela
CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias úteis, contados da apresentação da correspondente Nota
Fiscal/Fatura, contendo o valor cobrado, devidamente atestada pela CONTRATANTE e autorizada
pelo ordenador de despesas.
19. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL
19.1 Decairá do direito de solicitar esclarecimento ou providência e de impugnar o Edital, o
licitante que não o fizer até 02 (dois) dias úteis antes da data de abertura da sessão do Pregão.
19.2 Acolhida à petição contra o Edital, será designada nova data para a realização do certame.
19.3 Qualquer ato de impugnação ao edital do presente certame deverá ser enviado ao endereço que
é mencionado no rodapé desta pagina, tendo como destinatário o Pregoeiro e Equipe de Apoio.
20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
20.1 Fica assegurado a Administração Municipal, mediante justificativa motivada, o direito de, a
qualquer tempo e no interesse da Administração, anular a presente licitação ou revogá-la no todo ou
em parte.
20.2 Os Proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados em qualquer fase da licitação.
20.3 Após a finalização da fase de lances, não caberá desistência da proposta, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.
20.4 É vedada a subcontratação, cessão ou transferência no todo ou em parte do objeto ora licitado,
sem expressa anuência da Contratante.
20.5 As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato ou
instrumento equivalente.
Rua Luiz Carolino de Siqueira, 184, Centro – Solidão/PE – CEP: 56795-000.
Tele Fax: (87) 3830 - 1117 PABX (87) 3830 - 1140
E–mail: prefeituradesolidao@hotmail.com

PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO
ESTADO DE PERNAMBUCO - CNPJ 10.348.050/0001-18
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
CNPJ: 11.292.383/0001-35

20.6 A Administração poderá, até a assinatura do contrato, inabilitar licitante, por despacho
fundamentado, sem direito a indenização ou ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções
cabíveis, se vier a ter conhecimento de fato ou circunstância anterior ou posterior ao julgamento da
licitação que desabone a habilitação jurídica, as qualificações técnica e econômico-financeira e a
regularidade fiscal da Licitante. Neste caso, o Pregoeiro convocará os licitantes remanescentes, na
ordem de classificação, restabelecendo a sessão para negociar diretamente com a Proponente
melhor classificada e posterior abertura do seu envelope “Documentos de Habilitação”, sendo
declarada vencedora e a ela será adjudicado o objeto deste Pregão, podendo apresentar o(s)
documento(s) que vencer (em) seu prazo de validade após o julgamento da licitação.
20.7 É de responsabilidade da Licitante o acompanhamento do processo na Comissão de Licitações
e Pregões desta Prefeitura no endereço mencionado neste edital até a data da realização da sessão
pública de abertura dos envelopes “Proposta de Preços” e “Documentos de Habilitação”.
20.8 Para dirimir as questões relativas ao presente Edital, elege-se como foro competente o da
Cidade de Tabira - Estado de Pernambuco, com exclusão de qualquer outro.
20.9 As dúvidas quanto à interpretação dos termos deste Edital e de seus anexos, bem como
quaisquer incorreções ou discrepâncias encontradas deverão ser encaminhadas e apontados ao
Pregoeiro, por escrito, no endereço abaixo, até 02 (dois) dias úteis antes da data de entrega da
documentação de habilitação e das propostas, sob pena de ficarem sujeitos à exclusiva interpretação
da Comissão supra por ocasião do julgamento das propostas, ou durante a vigência do contrato.
ATENÇÃO: PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO
ENDEREÇO: RUA LUIZ CAROLINO DE SIQUEIRA, Nº 184 – CENTRO, SOLIDÃO, CEP:
56.795-000.
FONE: (87) 3830-1141 / 3830-1140
E-MAIL: cplprefeiturafms@hotmail.com
Solidão - PE, 27 de junho de 2017.

Mayco Pablo Santos Araújo
Pregoeiro

Damiana Alves de Souza Nogueira
Presidente
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PROCESSO LICITATÓRIO N.º 008/2017
PREGÃO PRESENCIAL N.º 006/2017
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA
1. OBJETO
Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa especializada em implantação e suporte de
sistemas informatizados, para utilização no Fundo Municipal de Saúde de Solidão – PE, dos
sistemas a seguir descriminados: sistema de contabilidade pública, sistema de folha de pagamento e
sistema portal da transparência pública.
2. DOS SERVIÇOS
2.1 JUSTIFICATIVA - Tal contratação se faz necessário atender as necessidades de soluções
tecnológicas informatizando assim os serviços públicos, tornando os mecanismos de controle e
acompanhamento administrativos mais ágeis e eficientes.
2.1.1 ESPECIFICAÇÕES/QUANTIDADES/ORÇAMENTO ESTIMATIVO:
ITE
M
01

ESPECIFICAÇÃO
SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA – registre e controle
informações de natureza Orçamentaria, Extra Orçamentaria,
Financeira, Não Financeira (Patrimonial), Planejamento, e que
esteja atualizado com as Normas Brasileiras de Contabilidade
Aplicadas ao Setor Público, MCASP – Manual de Contabilidade
Aplicada ao Setor Público e demais ditames legais: O Sistema de
Contabilidade Pública junto com suas devidas alterações,
atualização e implantação deve conter os seguintes requisitos:
Sistema para ambiente Windows; Banco de Dados SQL Server
2012 Express Edition; ou compatível para interagir entre
sistemas usado neste Órgão. Banco de dados consolidado, com
todos os órgãos do município, sendo executados num mesmo banco
de dados permitindo a emissão tempestiva de relatórios consolidado,
mas com controle de permissões de acesso por usuário. Sistema
adaptado as NBCASP – Normas Brasileiras de Contabilidade
Aplicadas ao Setor Público e ao MCASP – Manual de
Contabilidade Aplicada ao Setor Público, com o novo Plano de
Contas Aplicado ao Setor Público-PCASP, e emissão de todas as
Demonstrações Contábeis do Setor Público - DCASP. O suporte
será feito via on-line e/ou in loco conforme a necessidade do
município sempre que for solicitado; Relatórios gerados pelo
usuário do sistema, a partir de gerenciador de relatório e
permitir exportar para PDF, Word, Excel, HTLM; Impressão de
relatório de controle interno com o demonstrativo do
atendimento aos limites constitucionais e legais por relatórios e
gráficos; O sistema já vem com várias possibilidade e modelos de

UNI
D
Mês

QUA
NT
12

UNIT.

TOTAL

R$
1.383,00

R$
16.596,00
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relatório pronto para imprimir conforme a demanda do setor;
Gerar e emitir todos os relatórios exigidos pela legislação:
Balancetes Mensais, RREO, RGF, PCA; Gerar e emitir todos os
demonstrativos de Planejamento: PPA, LDO E LOA no mesmo
sistema de Contabilidade (contido no mesmo EXE), além do
Cronograma Mensal de Desembolso – CMD e as Metas
Bimestrais de Arrecadação – MBA; Importar dados do Sistema
de arrecadação através de layout específico; O sistema deve
Exportar dados para um sistema de digitalização de documentos,
conforme layout predefinido; Gerar todos os arquivos para o
SAGRES -TCE`S, inclusive o arquivo de licitações; Permitir o
controle total dos processos licitatórios, como cadastro completo
de licitações, especificando cada participante e os respectivos
contratos dos vencedores; Controle sobre o vencimento do
contrato e processo licitatório; Acompanhar toda a despesa
vinculada ao processo licitatório, os valores empenhados,
liquidados e pagos e os respectivos saldos a empenhar; Usar
plano de contas da União; Permitir a Execução Orçamentária em
terminal funcionando em cada Secretaria da estrutura
Administrativa Municipal através de acesso online ao banco de
dados Central da Contabilidade por meio de Link dedicado; O
Sistema deve possui uma conexão online com o Portal de
Transparência via WEB atendendo as normas da Lei
Complementar nº 131 de 27/05/2009, através de layout específico;
Possuir Log de Manutenção de Dados com todas as versões de
cada Registro Alterado ou Excluído no Banco de Dados, se um
registro for Alterado, a versão anterior deverá ser mantida, se
um Registro for Excluído, deverá ser mantida uma cópia do
registro; Executar as informações nos sistemas Orçamentário,
Financeiro, Patrimonial e de Compensação; Execução do
movimento orçamentário e extra em banco de dados único,
permitindo a implantação, exclusão, estorno e a edição de
lançamentos de acordo com a legislação pertinente; Conciliação
automática de cheques do Banco do Brasil, por meio de arquivo
“bbt”; Gerar em arquivo PDF e publicar automaticamente no
Portal da Transparência do Órgão todos os Demonstrativos
Mensais (Balancetes Mensais), Quadrimestrais (RGF) e Anulais
(Balanços Anuais), usando Certificação Digital de órgão
certificadores; Reaproveitamento de histórico do último empenho
do fornecedor e/ou cadastro de histórico padrão por fornecedor;
Criação de modelos de lançamentos na receita; Exportação de
dados para DIRF e SEFIP; Diagnóstico dos balancetes mensais,
PCA e LOA; Relatório com publicação do Diário Municipal;
Controle de acesso e limite de ação do usuário; Sistema adaptado
para atender as Normas Brasileiras de Contabilidade aplicadas
no Setor Público. NBCT 16.1, 16.2, 16.3 16.4, 16.5, 16.6, 16.7,
16.8, 16.9, 16.10, 16.11; Ferramenta de segurança com Log de
Manutenção de Dados, onde qualquer alteração/exclusão de
dados fica registrado, informando quem fez a operação, quando e
onde;
Sistema integrado com o sistema do Portal da
Transparência, possibilitando a publicação de informações
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02

contábeis de forma tempestiva; Sistema integrado com o sistema
de Patrimônio, realizando o lançamento da liquidação da despesa
concomitante com o atesto/registro do recebimento dos bens e
lançamento automático de todas as movimentações patrimoniais
(Avaliação inicial, reavaliação, impairment, custos subsequentes,
depreciação, reavaliação e exaustão); Sistema integrado com o
sistema de Estoque, realizando o lançamento da liquidação da
despesa concomitante com o atesto/registro do recebimento de
mercadorias e lançamento automático das baixas do estoque;
Sistema integrado com o sistema de Farmácia Pública, realizando
o lançamento da liquidação da despesa concomitante com o
atesto/registro do recebimento de medicamentos e lançamento
automático das baixas do estoque; Sistema integrado com o
sistema de Arrecadação, realizando o lançamento da receita
concomitante com o fato gerador e inscrição/baixa da dívida
ativa tributária de forma tempestiva; Sistema integrado com o
sistema de Licitação, realizando o cadastro das licitações
homologadas de forma tempestiva. Permitindo a publicação
automática de todos os documentos do processo licitatório;
Ferramentas do Sistema: Exportação de Dados para os Sistemas dos
TCE´s; Exportação de Dados para SIOPS/SIOPE; Exportação para o
SICONFI(Instância XBRL): DCA, RREO e RGF; Exporta DIRF e
SEFIP de prestadores de serviço; Exporta dados do MANAD;
SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO da administração
municipal e acompanhamentos dos atos, secretarias
dos
funcionários no Setor Público municipal: Implantação do
Sistema de Folha de Pagamento com os seguintes requisitos:
Sistema para ambiente Windows; Instalação Imediata (24 horas);
O sistema deve trabalhar simultaneamente com mais de uma
unidade gestora, ter gerador de relatório. O sistema deve mostrar
na tela as fórmulas de cálculos de Hora extra, adicional noturno,
salário família, 1/3 de férias, 13º salário, 2/3 de férias, faltas,
gratificação etc. ; Os usuários devem ter acesso para alterar as
tabelas de IRRF, Salário Família, Previdência, escolaridade,
cargos, classificação funcional; O sistema deve ter consultar por
Nome, CPF, PIS/PASEP, Matricula Regime, Vinculo; O sistema
deve ter a opção de atualizar os cargos a partir do CBO; O
sistema deve ter cálculo de salário família e pensão judicial
automático e manual; O sistema deve conter log de cada usuário;
Cadastro dos Funcionários ; Gerar dados para o TCE –PB;
Gerar Dados para o Dirf ; Gerar dados para a RaiS; Gerar dados
para o Manade – INSS; Sistema funcional em Rede; Capacitação
de Usuários. Disponibilidade de acesso remoto com no máximo de
02 (duas) horas para atendimento; Visita de suporte técnico de 03
(três) vezes semanais. Controle de usuários por perfil; Controle
de Remessa bancaria; Gerar remessa para os bancos: Brasil,
Santander, Caixa, Bradesco, outros quando necessário convênio;
Gera pré-empenho contábil. Gerar gráfico com demonstrativo
das despesas; Sistema integrado com o Portal de Transparência.
Ferramenta de segurança com Log de Manutenção de Dados,
onde qualquer alteração/exclusão de dados fica registrado,

Mês

12
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816,00
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03

informando quem fez a operação, quando e onde. Relatórios
Mínimos Exigidos no Sistema: Relação de Créditos dos
funcionários. Folha de pagamento com margem consignável de
30%; Folha de pagamento (Valores: Bruto, Desconto, Liquido);
Folha de pagamento (Bruto, Desconto, Liquido) por unidade de
trabalho; Folha de pagamento (bruto, Desconto, Liquido)
Regime; Ficha Financeira Anual Relatório dos maiores salários;
Resumo de folha de pagamento analítica, sintética; Relação dos
funcionários afastados; Relação dos funcionários Recadastrados;
Relação dos funcionários não Recadastrados; Relação dos
funcionários sem conta Bancária; Relação da Ficha financeira
anual. Relatório estatístico por cargo; Relatório da guia de INSS;
Relatório por data de admissão; Relatório da guia de previdência
Própria.; Relatório de base de cálculo Previdenciário; Relatório
dos funcionários e seus dependentes.
SISTEMA PORTAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA – O Portal
de Transparência via Web; um serviço de consulta on-line de
informações das Receitas e Despesas Públicas e Processos
Licitatórios seguindo as normas da LEI COMPLEMENTAR Nº
131, 27/5/09, que acrescenta dispositivos à Lei Complementar nº
101, de 4/5/00, que estabelece normas de finanças públicas
voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal. O portal
acessará diretamente a Base de Dados da Contabilidade; O
Portal de Transparência deve ser interligado ao Sistema da
Contabilidade em tempo real (obrigatório); Permitir Consultar
as Despesas Orçamentárias por Fornecedor, Função, Subfunção,
Programa, Ação, Elemento de Despesa, por Faixa de Valores e
Período; Permitir Consultar as Receitas Orçamentárias por
Credor, Conta de Receita e Período; Permitir Consultar as
Licitações por Número, Modalidade, Tipo de Objeto, Objeto e
Período; Disponibilizar todos os Demonstrativos Mensais
(Balancetes Mensais), Quadrimestrais (RGF) e Anulais (Balanços
Anuais) que serão montados automaticamente pelo Sistema de
Contabilidade; Disponibilizar módulo geral de publicações
diversas, com interface web própria e acesso através de
Certificado Digital expedido por órgão certificadores.
TOTAL

Mês

12

R$
550,00

R$
6.600,00

R$
2.749,00

R$
32.988,00

2.2 – Das especificações técnicas:
2.2.1 A Administração Municipal reserva-se no direito de adquirir apenas parte dos serviços, objeto
deste edital.
2.2.2 Os SERVIÇOS deverão ser prestados na sede da CONTRATANTE, no endereço a seguir:
Rua Luiz Carolino de Siqueira, S/N, Centro, Solidão - PE, durante o prazo de vigência do futuro
contrato.
2.2.3 Os SERVIÇOS/SISTEMAS solicitados pela Secretaria de Saúde deverão se encontrar em
perfeitas condições de uso e com bom funcionamento.
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2.2.4 Ficará por conta da contratada todas as despesas com o transporte e locomoção dos
SERVIÇOS/SISTEMAS solicitados pela Secretaria de Saúde, até a sua perfeita entrega na sede da
CONTRATANTE.
2.3 – Condições da contratação:
2.4 A CONTRATADA exonerará o CONTRATANTE de toda e qualquer responsabilidade relativa
a danos ou mesmos prejuízos que lhe sejam causados por terceiros e/ou para terceiros, por
imprudência, imperícia e negligência, no decorrer do serviço contratado.
2.5 É expressamente vedado à CONTRATADA subempreitar o serviço no todo ou em parte.
2.6 Será de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA a contratação de todo o pessoal
necessário aos serviços, correndo por sua conta, todos os encargos sociais, trabalhistas,
previdenciários, acidentários, fiscais, comerciais, etc., isentando desde já o CONTRATANTE de
todos os encargos decorrentes desta licitação.
2.7 O Fundo Municipal de Saúde reserva-se no direito de adquirir apenas parte dos
SERVIÇOS/SISTEMAS, objeto deste edital.
2.8 A contratada obriga-se a fornecer os SERVIÇOS objeto deste pregão nas formas e condições
estipuladas, durante o período do contrato.
2.12 Ficará por conta da contratada todas as despesas com o transporte e locomoção da sua sede
para o município de Solidão – PE.
3. OBRIGAÇÕES DAS PARTES
3.1 – Compete à CONTRATANTE:
-

Inspecionar e fiscalizar as operações dos serviços contratados;
Efetuar os pagamentos a CONTRATADA;
O custeio de todos os processos e eventuais encargos deles advindos;
Solicitar o afastamento de qualquer profissional da equipe da CONTRATADA que, por seu
julgamento, não reúna os requisitos necessários ao bom andamento dos serviços.
3.2 – Compete à CONTRATADA:

-

-

Ser responsável por todas as despesas inerentes ao contrato, tais como: seguros, leis sociais,
obrigações trabalhistas e todas outras despesas que incidirem sobre os serviços contratados.
A CONTRATADA obrigar-se-á a observar, quanto ao pessoal empregado, que trata este contrato,
quanto à legislação pertinente, especialmente as obrigações previdenciárias e trabalhistas, sendo de
responsabilidade da CONTRATADA tais obrigações.
O Fundo Municipal de Saúde de Solidão não possui qualquer vínculo empregatício com os
empregados da CONTRATADA.
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4. DO PRAZO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
O futuro contrato terá sua vigência por 12 meses, a contar da data da assinatura do contrato,
conforme Processo Licitatório N.º 008/2017 – Pregão Presencial N.º 006/2017, podendo ser
prorrogado, formalizando-se tais disposições através de Termo Aditivo, condicionando-se a
disponibilidade financeira.
5. CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA
Os recursos financeiros para execução da presente licitação são:
Órgão: 22.222 – Fundo Municipal de Saúde
Programa: 001 – Fonte de Recursos Ordinários
Projeto Atividade: 2050 – Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação Fundo
Municipal de Saúde
Natureza da Despesa: 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
6. DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado em parcelas mensais, de acordo com os serviços prestados, em até 10
(dez) dias úteis, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017
ANEXO - II
(MODELO)
(papel timbrado da licitante)
DECLARAÇÕES
Ao,
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLIDÃO – PE.
Ref.: PREGÃO N.º 006/2017
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
Pela presente, declaramos, para efeito do cumprimento ao estabelecido no Inciso VII do artigo 4º da Lei Federal n.º
10.520 de 17.07.2002 sob as penalidades cabíveis, que cumpriremos plenamente os requisitos de habilitação exigidos
neste Edital.
DECLARAÇÃO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL
Nos termos do que dispõe o Edital do Processo nº 008/2017 – Pregão Presencial nº 006/2017, a empresa
_____________________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o nº________________, sediada à
_____________________________, através de seu ___________________ (cargo do declarante), abaixo qualificado,
declara que não possui, em seu quadro de pessoal, empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno,
perigoso ou insalubre, e nem menor de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz.
DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DAS OBRIGAÇÕES QUE CONSTITUEM O OBJETO DA
LICITAÇÃO
Nos termos do que dispõe o Edital do Pregão Presencial nº 006/2017 – Processo nº 008/2017, a empresa
____________________________(razão social da licitante), inscrita no CNPJ/MF sob o nº _____________, sediada à
_______________________(endereço completo da proponente), através de seu ______________(cargo do declarante),
abaixo qualificado, declara expressamente, que tomou conhecimento de todas as informações para o cumprimento
das obrigações que constituem objeto da presente licitação.

Local e data

____________________________________
(Empresa e assinatura do responsável legal)
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PROCESSO LICITATÓRIO Nº 008/2017
PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/2017
ANEXO III – MINUTA DO CONTRATO
CONTRATO DE INSTALAÇÃO DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE / PREFEITURA DE SOLIDÃO/PE E A
EMPRESA _____________________________________________________________________.
O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE SOLIDÃO - PE, ente público municipal, devidamente
inscrito no CNPJ sob o nº 11.292.383/0001-35, estabelecida a Rua Luiz Carolino de Siqueira,
centro, – Solidão/PE, neste ato, representada pela Presidenta, Sra. Damiana Alves de Souza
Nogueira, brasileira, casada, funcionaria pública, residente no Sitio Caldeirão Grande, s/n, Zona
Rural, Solidão, Estado de Pernambuco, portadora da cédula de identidade sob o nº 5.156.318
SSP/PE e CPF nº 976.776.204-34, no uso das atribuições legais, e a ora interveniente
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO, ente público municipal, devidamente inscrita no
CNPJ sob o nº 10.348.050/0001-18, estabelecida a Rua Luiz Carolino de Siqueira, nº 184 –
Solidão/PE, neste ato representada pelo Prefeito, Sr.º Djalma Alves de Souza, brasileiro, casado,
portadora do RG nº 5.093.724-SDS/PE, devidamente inscrito no CPF sob o nº 285.935.884-68,
residente e domiciliada na Rua Nova F, (Compesa 00800), centro, Solidão – PE, CEP: 56.795-000,
e do outro lado a Empresa ___________________________, inscrita no CNPJ/MF sob o
N.º_________, sediada à _______________________, mais adiante designada CONTRATADA,
aqui representada por _______________, _____, _______, _____,inscrito no CPF/MF sob N.º
_________, Identidade de N.º _________, residente e domiciliado na ______________, tem entre si
justo e acordado, tudo de acordo com o Processo Licitatório n.º 008/2017 – Pregão Presencial n.º
006/2017, aplicando-se subsidiariamente, no que couberem, as disposições contidas na Lei Federal
nº 8.666, 21/06/1993 e Lei Complementar 123, 14/12/2006, com alterações posteriores e demais
normas regulamentares aplicáveis à espécie, mediante as cláusulas e condições a seguir
especificadas:
CLÁUSULA PRIMEIRA – Do Objeto
Constitui objeto desta licitação a contratação de empresa especializada em implantação e suporte de
sistemas informatizados, para utilização no Fundo Municipal de Saúde de Solidão – PE, dos
sistemas a seguir descriminados: sistema de contabilidade pública, sistema de folha de pagamento e
sistema portal da transparência pública, conforme as especificações contidas no Anexo I – Termo
de Referência, que é parte integrante deste instrumento como se transcrito fosse.
CLÁUSULA SEGUNDA – Do Valor.
2.1 Pelos serviços contratados a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, o valor global de
R$ .................... (.....................), sendo este valor total divido em parcelas mensais no valor de R$
.................... (.....................), sendo a efetivação dos pagamentos de acordo com os serviços
prestados mensalmente, levando em consideração o estimado da tabela e nos valores da proposta
comercial (após a etapa de lances) da empresa vencedora do certame.
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2.2 A CONTRATADA se obriga ao fornecimento dos serviços, nos valores constantes da Proposta
Comercial (após a etapa de lances) da CONTRATADA datada de ____/____/____, os quais se
incorporam ao presente Instrumento, para todos os efeitos legais, como se transcritos fossem.
2.3 O pagamento será efetuado em parcelas mensais, de acordo com os serviços prestados, em até
10 (dez) dias úteis, após a apresentação da Nota Fiscal/Fatura.
CLÁUSULA TERCEIRA – Da Vigência Contratual
O futuro contrato terá sua vigência por 12 meses, a contar da data da assinatura do contrato,
conforme Processo Licitatório N.º 008/2017 – Pregão Presencial N.º 006/2017, podendo ser
prorrogado, formalizando-se tais disposições através de Termo Aditivo, condicionando-se a
disponibilidade financeira.
CLÁUSULA QUARTA – Dos Recursos Financeiros
Os recursos financeiros para execução da presente licitação são:
Órgão: 22.222 – Fundo Municipal de Saúde
Programa: 001 – Fonte de Recursos Ordinários
Projeto Atividade: 2050 – Manutenção Atividades Administrativas e de Coordenação Fundo
Municipal de Saúde
Natureza da Despesa: 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
CLÁUSULA QUINTA – Das Obrigações Das Partes
5.1 Obriga-se a CONTRATANTE a:
a) efetuar o pagamento à CONTRATADA, conforme estabelecido;
b) acompanhar e fiscalizar o fiel cumprimento dos prazos e das condições de realização do
presente Contrato, comunicando à CONTRATADA, as ocorrências que a seu critério exijam
medidas corretivas;
5.2 Obriga-se a CONTRATADA a:
a) assumir a responsabilidade por todas as despesas necessárias ao atendimento da execução do
objeto deste contrato;
b) assumir a total responsabilidade sobre despesas de transporte, custos de impostos, taxas,
obrigações fiscais, trabalhistas, acidentárias e previdenciárias e todos os demais encargos, bem
como toda e qualquer outra despesa que venha a incidir sobre os custos implicados nas condições de
realização do objeto deste contrato. A inadimplência da CONTRATADA em relação às obrigações
aqui assumidas não transferirá a CONTRATANTE à responsabilidade por seus pagamentos, nem
poderá onerar o objeto do Contrato;
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c) responsabilizar-se pelos danos que causar à CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes de
atraso quando da realização do objeto.
d) entregar os relatórios dos serviços prestados na sede da CONTRATANTE nas condições e
prazos estipulados.
Parágrafo Primeiro – O Fundo Municipal de Saúde reserva-se no direito de adquirir apenas parte
dos serviços, objeto deste edital.
Parágrafo Segundo - A CONTRATADA fica obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais,
os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no fornecimento, até o limite de 25% (vinte
e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
Parágrafo Terceiro - As supressões que excedam esse limite serão objeto de acordo celebrado entre
as partes contratantes.
Parágrafo Quarto - Os serviços solicitados pelo Fundo/Secretaria Municipal de Saúde deverão ser
prestados de forma satisfatória, obedecendo aos padrões e características técnicas para tal serviço.
Parágrafo Quinto - Ficará por conta da contratada todas as despesas com o transporte e locomoção
para o município de Solidão - PE.
CLÁUSULA SEXTA – Das Penalidades
Pela inexecução total ou parcial do Contrato, a CONTRATANTE, garantida a previa defesa,
poderá aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções previstas nos art. 81, 86, 87 e 88 da Lei nº
8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883/94, especialmente multas, de 0,5% (zero vírgula cinco por
cento) por dia de atraso ou por não cumprimento de cada uma das obrigações contratuais, até o
limite máximo de 10% (dez por cento), do valor global da proposta, além das sanções de ordem
administrativa e penal.
Independentemente de cobrança de multas, os prazos não cumpridos poderão gerar uma das
seguintes penalidades, garantida a ampla defesa:
a) Advertência por escrito;
b) Suspensão temporária do Cadastro de Fornecedores;
c) Declaração de idoneidade, nos termos da Lei nº 8.666/93.
Parágrafo Primeiro – Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda
desta, responderá a CONTRATADA pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos
eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou cobrada judicialmente.
Parágrafo Segundo – No caso de rescisão do Contrato por culpa da CONTRATADA, garantida a
defesa prévia, fica a mesma sujeita às penalidades previstas nos artigos 86, 87 e 88 da Lei nº
8.666/93 e à aplicação de multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do Contrato.
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CLÁUSULA SÉTIMA – Dos Executores
Ficam designados como executores deste Contrato, para o cumprimento das obrigações nele
definidos:
- pela CONTRATANTE – A Secretaria Municipal de Saúde.
- pela CONTRATADA – O representante legal responsável pela assinatura deste Instrumento.
CLÁUSULA OITAVA – Do Gestor do Contrato
A CONTRATANTE designa como gestor para acompanhar e fiscalizar a prestação de serviços
objeto deste Instrumento, a Secretaria Municipal de Saúde, tudo na forma dos artigos 67 e 68 da Lei
n. 8.666/93.
CLÁUSULA NONA – Da Fundamentação Legal
A presente contratação encontra-se de acordo com o Processo Licitatório Nº 008/2017 – Pregão
Presencial Nº 006/2017, em cumprimento ao estabelecido pela Lei Federal nº 10.520, de
17/07/2002, Lei Estadual nº 12.986, de 17/03/2006, Decreto Estadual nº 32.541 de 24 de outubro de
2008, e Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 2006, aplicando-se subsidiariamente, no
que couber, as disposições contidas na Lei Federal nº 8.666 de 21/06/1993, com alterações
posteriores e demais normas regulamentares aplicáveis à espécie, os quais se incorporam ao
presente Instrumento, como se transcritos fossem.
CLÁUSULA DÉCIMA – Da Habilitação e Qualificação
A CONTRATADA fica obrigada a manter durante a execução deste instrumento, todas as
condições de habilitação e qualificação estipuladas no Processo Licitatório n.º 008/2017 – Pregão
Presencial n.º 006/2017, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – Da Legislação Aplicável
Este contrato é regido em conformidade com os dispositivos da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de
junho de 1993 e alterações posteriores e, demais normas legais pertinentes a espécie.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – Do Registro
O presente Contrato, para controle da CONTRATANTE, deverá ser registrado em livro próprio
da Assessoria Jurídica, conforme estabelece o artigo 60, da Lei n.º 8.666/93, com a alterações
introduzidas na Lei nº 8.883/94.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – Da Publicação
Conforme disposto no parágrafo único do artigo 61, da Lei n.º 8.666/93, o presente Instrumento será
publicado de forma resumida em Diário Oficial, trazendo em si, a presunção de legitimidade e
valendo contra terceiros.
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CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – Da Rescisão
O Contrato celebrado poderá ser rescindido, desde que ocorra qualquer uma das hipóteses previstas
no Art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações, assegurando o contraditório e a ampla
defesa, resguardadas as prerrogativas conferidas por Lei, consoante o que estabelece o Art. 58 do
citado diploma legal.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – Disposições Finais
15.1 O presente Instrumento obriga as partes contratantes e aos seus sucessores, que na falta delas
responsabilizar-se-ão pelo seu integral cumprimento;
15.2 Fica expressamente esclarecido que a CONTRATANTE não se obriga pelo pagamento das
obrigações trabalhistas e previdenciárias, as quais correrão à exclusiva conta da CONTRATADA,
não tendo o pessoal contratado por esta, para a execução deste Contrato, qualquer vínculo
empregatício pelo CONTRATANTE.
15.3 No caso de eventuais divergências entre este Contrato e o Processo Licitatório n.º 008/2017 –
Pregão Presencial n.º 006/2017, prevalecerão as desses últimos.
15.4 Toda e qualquer alteração do Contrato, somente se dará nos termos do Art. 65 da Lei n.º
8.666/93, formalizando-se tais disposições através de Termos Aditivos.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – Do Foro
Fica eleito o Foro da Comarca de Tabira/PE, como o único competente para dirimir qualquer
divergência ou dúvida oriunda do presente contrato, renunciando as partes a qualquer outro, por
mais privilegiado que seja, ou venha a ser.
E, por estarem assim justas e acordadas, lavram o presente instrumento em 04 (quatro) vias de igual
teor e forma, para um só efeito, que após lido e achado conforme é firmado pelas partes e por 02
(duas) testemunhas, a tudo presentes, e que, no final, também o subscrevem.
Solidão - PE,

de

de 2017.

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE
SOLIDÃO
Damiana Alves de Souza Nogueira
CONTRATANTE

CONTRATADA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SOLIDÃO - PE
Djalma Alves de Souza
CONTRATANTE

TESTEMUNHAS:

1.
_________________________________
__
NOME:
CPF:

2.
_________________________________
__
NOME:
CPF:
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