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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET
PREGÃO (PRESENCIAL) n° 04/18
PROCESSO n° 16/18

Denominação: _______________________________________________________________
CNPJ n°: ___________________________________________________________________
Endereço: __________________________________________________________________
e-mail: _____________________________________________________________________
Cidade: ________________________________Estado: _____________________________
Telefone: _______________________________ Fax: _______________________________
Obtivemos, através do acesso à página www.duartina.sp.gov.br, nesta data, cópia do
instrumento convocatório da licitação acima identificada.

___________________________
Assinatura

Senhor Licitante,

Visando à comunicação futura entre este Município de Duartina e sua empresa, solicitamos a Vossa
Senhoria preencher o recibo de retirada do Edital e remetê-lo à Seção de Licitações, por meio do fax:
(14) 3282.8299 ou do e-mail licitacao@duartina.sp.gov.br.
A não remessa do recibo exime a Prefeitura da responsabilidade da comunicação, por meio
de fax ou e-mail, de eventuais esclarecimentos e retificações ocorridas no instrumento
convocatório, bem como de quaisquer informações adicionais, não cabendo posteriormente
qualquer reclamação.
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PREÂMBULO
PREGÃO PRESENCIAL N.º 04/18
A sessão pública de processamento do pregão será realizada na Rua Henrique Ortelã, n.º 127 –
Centro, na Sala de Licitações do Paço Municipal de Duartina/SP – Cep. 17.470-000, com início

Às 10:00 horas do dia 15/03/2018.
A sessão será conduzida pelo Pregoeiro, com o auxílio da Equipe de Apoio, designados nos autos
do processo desta licitação.
Os envelopes contendo a proposta e os documentos de habilitação serão recebidos no endereço
acima mencionado, na sessão de processamento do Pregão, logo após o
Credenciamento dos interessados.
O Sr. Prefeito Municipal de Duartina – SP, na forma da lei, torna público que se acha
aberta nesta Prefeitura, licitação na modalidade PREGÃO (presencial), objetivando a
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DO ISSQN, incluindo
orientações e suporte técnico na gestão do ISSQN, observado as especificações
contidas no incluso Memorial Descritivo (Anexo I) que faz parte integrante da presente
licitação.
Este certame será regido pela Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, aplicando-se,
subsidiariamente, no que couberem, as disposições da Lei Federal nº 8.666, de 21 de
junho de 1993, observados os procedimentos constantes do Decreto Municipal n.º 1.455 de
01 de dezembro de 2004, que regulamente o pregão no âmbito deste município.
As propostas deverão obedecer às especificações e exigências constantes deste
instrumento convocatório, bem como todos os seus ANEXOS.
Integram este edital para todos os fins e efeitos de direito:
Minuta de Contrato (Anexo I);
Memorial Descritivo (Anexo II);
Formulário Padrão Proposta (Anexo III);
Cópia do Decreto Municipal n.º 1.270/01; e
Cópia do Decreto Municipal nº 1.623/08 e anexos.
As despesas onerarão os recursos orçamentários e financeiros reservados nas seguintes
conformidades: Poder Executivo: Unidade Orçamentária – Secretaria de Administração e
Planejamento: Subunidade: Centro de Processamento de Dados – 3.3.90.39.00 – Outros
serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica.
1. OBJETO
O Presente Pregão tem por objeto a contratação de empresa do ramo, para LOCAÇÃO
DE SISTEMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DO ISSQN, incluindo orientações e

MUNICÍPIO DE DUARTINA/SP
CNPJ.: 46.137. 485/0001-60 – Rua Henrique Ortelã n.º 127 – CEP: 17470-000 – DUARTINA – SP

Site: www.duartina.sp.gov.br E-mail: licitacao@duartina.sp.gov.br
Fone: (14) 3282-8282 – Fax: (14) 3282-8299
________________________
suporte técnico na gestão do ISSQN, observado as especificações contidas no incluso
Memorial Descritivo (Anexo I), que faz parte integrante da presente licitação.
2 - DA PARTICIPAÇÃO
2.1 – Na conformidade da Lei Complementar nº 123/06 alterada pela Lei Complementar nº
147/14, Este Processo Licitatório destina-se exclusivamente à participação de Micro
Empresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP) e equiparadas, do ramo de
atividade pertinente ao objeto da presente licitação e que atendam aos requisitos de
habilitação previstos neste Edital.
2.2 – Não será permitida a participação de empresas:
2.2.1. – Estrangeiras que não funcionem no País;
2.2.2 – Reunidas sob a forma de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição;
2.2.3 – Suspensas temporariamente para licitar e impedidas de contratar com esta
Municipalidade nos termos do inciso III do artigo 87 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas
alterações;
2.2.4 – Impedida de licitar e contratar nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520-02;
2.2.5 - Impedida de licitar e contratar nos termos do artigo 10 da Lei nº 9.605/98;
2.2.6 – Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas;
2.2.7 – Não consideradas microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas nos
termos da Lei Complementar nº 123/06 alterada pela Lei complementar nº 147/14.
3 - DO CREDENCIAMENTO
3.1 - Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos:
3.1.1 - Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro
instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, no qual estejam
expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal
investidura;
3.1.2 - Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou particular
com firma reconhecida do qual constam 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 "3.1.1", que comprove os poderes do mandante para a outorga.
3.2 - O representante legal e/ou o procurador deverão identificar-se exibindo documento
oficial de identificação que contenha foto.
3.3 - Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciada.
3.4 - Encerrado o prazo para credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos
credenciamentos de eventuais representantes retardatários.
4 - DA FORMA DE APRESENTAÇÃO, DA PROPOSTA, DOS DOCUMENTOS DE
HABILITAÇÃO E DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE
HABILITAÇÃO.
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4.1 - A Proposta e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados
separadamente, em 2 (dois) envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte
externa os seguintes dizeres:
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUARTINA
ENVELOPE Nº 1 – PROPOSTA
PREGÃO Nº 04/18
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA
PREFEITURA MUNICIPAL DE DUARTINA
ENVELOPE Nº 2 – DOCUMENTAÇÃO
PREGÃO Nº 04/18
4.2 - A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e inexistência de
qualquer fato impeditivo deverá ser feita de acordo com o modelo anexo, estabelecido
neste edital;
4.2.1 - Referida declaração deverá ser apresentada FORA dos Envelopes nºs 1 e 2.
5 - DA PROPOSTA
5.1 – A proposta deverá ser apresentada de forma legível, em língua portuguesa, salvo
quanto às expressões técnicas de uso corrente, sem rasuras, emendas, borrões ou
entrelinhas, sem cotações alternativas, datada e assinada pelo representante legal da
licitante ou pelo procurador, acompanhado da respectiva procuração nos termos do item
5.1.2, bem como atender a todas as especificações constantes do incluso Memorial
Descritivo.
5.2 - Deverá estar consignado na proposta:
5.2.1 - Razão social, endereço, cep, telefone/fax e CNPJ da proponente, além de
apresentar-se devidamente datada e assinada;
5.2.2 – Preço total do serviço, em moeda corrente nacional, sem inclusão de qualquer
encargo financeiro ou previsão inflacionária, incluindo, além do lucro, todas as despesas
resultantes de impostos, taxas, tributos, frete e demais encargos, assim como todas as
despesas diretas ou indiretas relacionadas com o integral fornecimento do objeto da
presente licitação.
5.3 - O preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável.
5.3.2 – Para as licitantes que fizerem lances será considerada a última oferta.
5.4 – O prazo de validade da proposta será de no mínimo 60 (sessenta) dias, contados da
data de realização da sessão pública deste Pregão;
6 – DA HABILITAÇÃO
6.1 – As licitantes deverão apresentar documentação referente à:
6.1.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA – conforme o caso:
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6.1.1.1 – Em se tratando de sociedades empresárias ou simples, o ato constitutivo, estatuto
ou contrato social em vigor, devidamente registrado na junta comercial ou no Cartório de
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, nos termos da lei e conforme o caso, e, ainda, no caso
de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus
administradores;
6.1.1.1.1 – Os documentos descritos no item anterior deverão estar acompanhados de
todas as alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor.
6.1.1.2 – Decreto de autorização e Ato de Registro ou Autorização para funcionamento
expedido pelo órgão competente, tratando-se de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no país, quando a atividade assim o exigir;
6.2 - Observação: Os documentos relacionados no subitem “6.1” não precisarão
constar do Envelope nº 2 “Habilitação”, se tiverem sido apresentados para o
credenciamento neste Pregão.
6.3 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA.
6.3.1- Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da
Fazenda (CNPJ);
6.3.2 - Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal, se houver
relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível
com o objeto do certame;
6.3.3 - Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do
domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei, mediante a
apresentação das seguintes certidões:
6.3.3.1 – Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com efeitos
de Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela
Secretaria da Receita Federal;
6.3.3.2 – Certidão de Regularidade de ICMS – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e
Serviços, expedida pela Secretaria da Fazenda ou declaração de isenção ou de não
incidência assinada pelo representante legal do licitante, sob as penas da lei;
6.3.3.3 – Certidão de Regularidade de ISS – Imposto sobre Serviços de Qualquer
Natureza, expedida pelo órgão competente da Prefeitura Municipal;
6.3.4 - Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS,
por meio da apresentação da CRF – Certificado de Regularidade do FGTS;
6.3.5 - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT) ou
Certidão Positiva de Débitos Trabalhista, nos termos do Título VII-A da Consolidação
das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;
6.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
6.4.1 - Apresentação de Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial e
extrajudicial, expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, cuja pesquisa tenha
sido realizada com antecedência não superior a 180 (cento e oitenta) dias da data prevista
para a apresentação dos envelopes;
6. 5 – DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR
6.5.1 – Declaração da licitante, elaborada em papel timbrado e subscrita por seu
representante legal, de que se encontra em situação regular perante o Ministério do
Trabalho, conforme modelo anexo;
6.6 - DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO:
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6.6.1 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, a
Administração aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente
anteriores à data de apresentação das propostas, salvo a certidão de falência referida no
subitem 6.4.1.
6.6.2 - Os documentos deverão ser apresentados no original, por qualquer processo de
cópia, autenticada por cartório competente, ou mesmo cópia simples, desde que
acompanhada do original para que seja autenticado por servidor desta Administração.
6.6.3 - Não serão aceitos “protocolos de entrega” ou “solicitação de documentos” em
substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões.
6.6.4 - Documentos apresentados com a validade vencida, não sendo a falha sanável na
sessão, acarretarão a inabilitação da proponente.
6.6.5 – O Pregoeiro ou a Equipe de Apoio poderão diligenciar efetuando consulta direta na
Internet nos “sites” dos órgãos expedidores para verificar a veracidade de documentos
obtidos por este meio eletrônico.
7 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS
7.1 - No horário e local indicados no preâmbulo, será aberta a sessão de processamento
do Pregão, iniciando-se com o credenciamento das interessadas em participar do certame.
7.2 - Juntamente com os documentos para o credenciamento, as licitantes entregarão ao
Pregoeiro a Declaração de Habilitação, Declaração que a empresa cumpre plenamente
com as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório, nos
termos do modelo anexo e, em envelopes separados, os envelopes com a Proposta
Comercial e a Documentação de Habilitação.
7.3 – O julgamento ocorrerá de acordo com as previsões deste edital e a classificação das
propostas será pelo critério de menor preço global, observado as especificações técnicas
e parâmetros mínimos de qualidade definidos no Memorial Descritivo deste Edital.
7.3.1 – Será verificada a exatidão das operações aritméticas que conduziram aos valores
totais orçados, procedendo-se à correção, no caso de eventuais erros e, havendo
divergência entre os valores, prevalecerá o valor unitário. As correções efetuadas serão
consideradas para apuração do valor da proposta.
7.4- A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições
estabelecidas neste Edital e seus anexos, sendo desclassificadas as propostas que:
7.4.1- cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste Edital;
7.4.2- que apresentem preço ou vantagem baseado exclusivamente em proposta ofertadas
pelas demais licitantes;
7.4.3- que contiverem cotação de objeto diverso daquele constante do Memorial
Descrito deste Edital;
7.5 - Na hipótese de todas as propostas serem desclassificadas, o Pregoeiro dará por
encerrado o certame, lavrando-se ata a respeito;
7.6 – As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com
observância dos seguintes critérios:
7.6.1 – Serão selecionadas pelo Pregoeiro as propostas de menor preço e as demais com
preços até 10% (dez por cento) superiores àquelas;
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7.6.2 – Não havendo pelo menos 3 (três) preços na condição definida no item anterior,
serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 3
(três). No caso de empate, serão admitidas todas as propostas empatadas,
independentemente do número de licitantes.
7.6.3 – O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a
formular lances de forma verbal e 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, sendo que 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.
7.7 - Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes em relação à
proposta de menor preço, observada a redução mínima entre os lances, aplicável inclusive
em relação ao primeiro. O valor de redução mínimo entre os lances será decidido pelo Sr.
Pregoeiro e Equipe de Apoio no decorrer da sessão.
7.8 - A etapa de lances será considerada encerrada quando todas participantes dessa
etapa declinar da formulação de lances.
7.9 - Após este ato, serão classificadas, na ordem crescente de valores, as propostas não
selecionadas por conta da regra disposta no item 7.6.1, e aquelas selecionadas para a
etapa de lances, considerando-se para estas, o último preço ofertado.
7.10 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se a proponente
desistente às penalidades constantes deste Edital.
7.11 – O Pregoeiro examinará a aceitabilidade do preço ofertado pela primeira classificada,
decidindo motivadamente a respeito.
7.11.1 - A aceitabilidade será aferida a partir dos preços de mercado vigentes, apurados
mediante pesquisa realizada pela Prefeitura que será juntada aos autos oportunamente.
7.12 – O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à
redução do preço.
7.13 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, no momento oportuno a critério do
Pregoeiro, será verificado o atendimento da proponente às condições habilitatórias
estipuladas neste Edital.
7.13.1 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de
habilitação poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do Pregão, até a
decisão sobre a habilitação.
7.13.2 - A verificação de regularidade será certificada pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio,
anexando aos autos documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo
impossibilidade devidamente justificada.
7.13.3 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios
eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e
não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, a licitante será
considerada inabilitada.
7.14 - Constatado o atendimento pleno dos requisitos de habilitação previstos neste Edital,
a licitante será considerada habilitada e declarada vencedora.
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7.14.1 - Se a oferta de menor preço não for aceitável, ou se a proponente não atender às
exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes, na ordem de
classificação, podendo negociar com os respectivos autores, até a apuração de uma
proposta que, verificada sua aceitabilidade e a habilitação da proponente, será declarada
vencedora.
7.15 - Da reunião será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registradas as
ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, Equipe de Apoio e
pelas proponentes.
7.16 - O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas
necessárias à análise das propostas e da documentação, devendo as licitantes atender às
solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação.
8 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA
HOMOLOGAÇÃO.
8.1 - Com antecedência superior a 2 (dois) dias úteis da data fixada para o recebimento
das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou
impugnar o ato convocatório do Pregão.
8.1.1 - A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital.
8.2 - As impugnações devem ser protocoladas diretamente no serviço de protocolo do Paço
Municipal, conforme endereço único indicado no preâmbulo e dirigidas ao subscritor do
edital.
8.2.1 - Acolhida à petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será
designada nova data para a realização do certame.
8.3 - A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado o edital,
implicará na plena aceitação, por parte das interessadas, das condições nele
estabelecidas.
8.4 - Dos atos do Pregoeiro cabe recurso, devendo haver manifestação verbal imediata na
própria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da motivação da sua
intenção, abrindo-se então o prazo de 3 (três) dias corridos para a apresentação das
razões, por meio 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.
8.4.1 - A ausência de manifestação imediata e motivada pela licitante na sessão pública
importará:
8.4.1.1- Na decadência do direito de recurso;
8.4.1.2- Na adjudicação do objeto do certame à licitante vencedora;
8.4.1.3- No encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação;
8.4.2 - Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua
decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente.
8.4.3 - Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e,
constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o
objeto do certame à licitante vencedora e homologará o procedimento licitatório.
8.4.4 - O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento
resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
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8.5 - Depois de homologado o resultado desta licitação, a empresa adjudicatária será
convocada para assinatura do respectivo contrato, cuja minuta acompanha deste Edital,
para fins de providenciar os serviços nos termos deste edital.
8.5.1 - A convocação de que trata o item anterior deverá ser atendida no máximo, 5 (cinco)
dias úteis, prorrogáveis apenas uma única vez, a critério da Administração, sob pena de
decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.
8.5.2 - Não serão admitidos recursos, protestos, representações, ressalvas ou outra forma
de discordância ou inconformismo a quaisquer dos tópicos do presente Edital no ato da
convocação supramencionada, haja vista que todas as regras previstas neste instrumento
serão de prévio conhecimento do respectivo adjudicatário.
9 – DO PRAZO E CONDIÇÕES PARA ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO
9.1 – Após a assinatura do contrato, a empresa contratada deverá no prazo máximo de
sete (07) dias úteis por em funcionamento os sistemas, conforme Memorial Descritivo.
9.1.1 – A critério da Administração, poderá o prazo de entrega ser prorrogado, mediante
pedido por escrito e com as devidas justificativas.
9.1.2 - Somente após a ativação da rede, conforme Memorial Descritivo e verificada sua
funcionalidade será emitido a Ordem de Início de Serviço.
10 - DO PAGAMENTO
10.1 – Os pagamentos serão efetuados pela Tesouraria Municipal, mensalmente, até o dia 10
(dez) de cada mês subsequente à locação do sistema e após a apresentação do competente
documento fiscal eletrônico (NFe.

10.2 – Havendo divergência ou erro na emissão do documento fiscal, fica interrompido o
pagamento,o pagamento será realizado somente após a regularização do erro.
11 - DAS SANÇÕES
11.1 - Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar
ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou
cometer fraude fiscal, ficará sujeita a sanção prevista no artigo 7º, da Lei n.º 10.520/02,
sem prejuízo das multas previstas no instrumento convocatório e demais penalidades
legais.
11.2 – A licitante esta sujeita às sanções estipuladas nas Leis nºs 8.666/93 e 10.520/02, no
Decreto Municipal n.º 1.455 de 01 de dezembro de 2004, bem como às previstas no
Decreto Municipal n.º 1.270/01 (cópia anexa).
12 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
12.1 - As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação
da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre as licitantes, desde que não
comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança.
12.2 - O resultado do presente certame e demais atos que se fizerem necessários, serão
divulgados no Diário Oficial Eletrônico Municipal.
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12.3 – Após homologada esta licitação, os envelopes contendo os documentos de
habilitação das licitantes não adjudicadas ficarão à disposição para retirada, pelo prazo de
30(trinta) dias, findo o qual serão destruídos.
12.4 - Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro.
12.5 - Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera
administrativa, será competente o Foro desta Comarca de Duartina, Estado de São Paulo.
Duartina, 01 de Março de 2018.

ADERALDO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR
Prefeito Municipal
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=MODELO=
DECLARAÇÃO MINISTÉRIO DO TRABALHO=
À PREFEITURA MUNICIPAL DE
DUARTINA/SP.
Ref.: Licitação: Pregão nº 04/18
Eu,
_____________,
representante
legal
da
empresa
__________________________, interessado em participar da licitação em referência,
realizada pela Prefeitura Municipal de Duartina – SP, DECLARO, sob as penas da Lei, que,
nos termos do artigo 27, inciso V, da Lei n.º 8.666/93 com alteração introduzida pela Lei n.º
9.854, de 27 de outubro de 1999, a empresa acima, encontra-se em situação regular perante o
Ministério do Trabalho, no que se refere à observância do disposto no inciso XXXIII do artigo
7º da Constituição Federal.
Data e assinatura do representante legal da empresa.

=MODELO=
DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO
Eu, ____________ (nome completo), portador do RG. ____________,
representante credenciado (ou legal) da empresa ________________ (razão social da empresa),
inscrita no CNPJ sob n.º ____________, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa
cumpre plenamente com as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento
convocatório do Pregão n.º 04/18, realizado pela Prefeitura Municipal de Duartina – SP,
inexistindo qualquer fato impeditivo à participação neste certame, ciente da obrigatoriedade de
declarar ocorrências posteriores.

Data e assinatura do representante legal da empresa.
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=MODELO=
CARTA CREDENCIAL
À PREFEITURA MUNICIPAL DE
DUARTINA/SP.
Ref.: Licitação: Pregão nº 04/18.
A empresa _________________, inscrita no CNPJ sob n.º
____________, neste ato, devidamente representada por __________, infra-assinado, portador
do RG. ________ e CPF. __________, na qualidade de _______ (proprietário, sócio, procurador)
nomeia como seu bastante representante _____________, portador do RG. ________ e CPF.
_________, outorgando-lhe poderes específicos para formular ofertas e lances, negociar
preços, interpor recursos e desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos
pertinentes ao certame licitatório em referência.

Data e assinatura do representante legal da empresa.

=M O D E L O=
DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE.

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato convocatório,
que
a
empresa
_________________________________________,
CNPJ
nº
________________________ é microempresa ou empresa de pequeno porte, nos termos do
enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, cujos termos
declaro conhecer na íntegra, estando apta, portando, a exercer o direito de preferência como critério
de desempate no procedimento licitatório do Pregão nº 04/18, realizado pela Prefeitura Municipal de
Duartina Sp.
Duartina, em __ de _____________ de 2018.
______________________________________
Assinatura do representante legal
Nome:
RG nº.:
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=CÓPIA=
DECRETO N.º 1270
“FIXA NORMAS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS”

ENIO SIMÃO, o Prefeito Municipal de Duartina – Estado de São Paulo, no uso de suas
atribuições legais,
CONSIDERANDO a faculdade de expedir normas para realização de seus procedimentos
licitatórios;
CONSIDERANDO que a Lei Federal n.º 8.666/93, ao se referir à multa o faz
genericamente;
CONSIDERANDO a necessidade de se estabelecerem parâmetros para a aplicação da
sanção:
DECRETA .......................................................................................................
Art. 1º- A aplicação de multa na infringência ao disposto nos artigos 81, 86 e 87 da Lei n.º
8.666/93, no âmbito da Prefeitura Municipal de Duartina, obedecerá o disposto neste
Decreto.
Art. 2º- A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela administração da Prefeitura
Municipal de Duartina, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida,
sujeitando-o às seguintes penalidades:
1 - multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida;
2 - pagamento correspondente à diferença de preço decorrente na nova licitação para o
mesmo fim;
Art. 3º- O atraso injustificado na execução do serviço, compra ou obra, sem prejuízo do
disposto no parágrafo 1º do artigo 86 da Lei n.º 8.666/93, sujeitará o contratado à multa de
mora, calculado por dia de atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção:
I - atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 1% (um por cento) ao dia; e
II - atraso superior a 30 (trinta) dias, multa de 2% (dois por cento) ao dia.
Artigo 4º- Pela inexecução total ou parcial do serviço, compra ou obra, poderão ser
aplicadas ao contrato as seguintes penalidades:
I - multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida,
ou
II - multa correspondente à diferença de preço decorrente de nova licitação para o mesmo
fim.
Artigo 5º- O material não aceito deverá ser substituído dentro do prazo fixado pela
administração da Prefeitura Municipal de Duartina, que não excederá a 30 (trinta) dias,
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contados do recebimento da intimação.
Parágrafo Único – A não ocorrência de substituição dentro do prazo estipulado ensejará a
aplicação da multa prevista no Artigo 4º deste Decreto, considerando –se mora, nesta
Hipótese, a partir do primeiro dia seguinte ao término do prazo estabelecido no “capit”
deste artigo.
Artigo 6º- O pedido de prorrogação de prazo final da obra e/ou serviços ou entrega de
material somente será apreciado se efetuado dentro dos prazos fixados no contrato ou
instrumentos equivalentes.
Artigo 7º- As multas referidas neste Decreto não impedem a aplicação de outras sanções
previstas na Lei n.º 8666/93.
Artigo 8º- As normas estabelecidas neste Decreto deverão constar em todos os
procedimentos licitatórios e de dispensa inexigibilidade de Licitação.
Artigo 9º- Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em
contrário, especialmente o Decreto n.º 1268.
PM-Duartina, 26 de Janeiro de 2001.
(a.a.)
ENIO SIMÃO
Prefeito Municipal
JOSÉ EDUARDO GARLA
Chefe de Gabinete
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=CÓPIA=
DECRETO Nº 1623/2008
ENIO SIMÃO, Prefeito Municipal de Duartina, Estado de São Paulo, no uso de suas de suas
atribuições legais.....................................
DECRETA,

Fica regulamentado o tratamento diferenciado e simplificado para as microempresas e
empresas de pequeno porte ou equiparadas nas contratações públicas de bens, serviços e obras
no âmbito da Administração Pública Municipal Direta e Indireta.
Art. 1º - Nas contratações públicas de bens, serviços e obras da Administração Pública Direta e
Indireta do Município de Duartina SP, deverá ser concedido tratamento diferenciado e
simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte ou equiparadas, nos termos
previstos no presente decreto, objetivando:
I - a promoção do desenvolvimento econômico e social no âmbito regional;
II - ampliação da eficiência das políticas públicas;
III - o incentivo à inovação tecnológica; e
IV - o fomento ao desenvolvimento local e regional, por meio do apoio aos arranjos produtivos
locais.
Art. 2º - Nas licitações públicas, a comprovação de regularidade fiscal das microempresas,
empresas de pequeno porte ou equiparadas somente será exigida para efeito de assinatura do
contrato, e não para fins de habilitação no certame.
§ 1° - As microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas deverão apresentar toda a
documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta
apresente alguma restrição.
§ 2° - Havendo alguma restrição na documentação comprobatória da regularidade fiscal, será
assegurado o prazo de 2 (dois) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do
débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa. O termo inicial do prazo será o dia em que o proponente for declarado vencedor do
certame.
§ 3° - A prorrogação a que se refere o § 2° poderá, a critério da Administração, ser autorizada
no próprio instrumento convocatório, iniciando sua contagem imediatamente após o término
do prazo de 2 (dois) dias úteis assegurados ao licitante para comprovar sua regularidade fiscal.
§ 4° - O motivo da irregularidade fiscal pendente, quando for o caso, deverá ficar registrado em
ata, bem como a indicação do documento necessário para comprovar a regularização.
Art. 3° - Em caso de atraso por parte dos órgãos competentes para emissão de certidões
negativas de débito ou certidões positivas com efeitos de negativas, o licitante poderá
apresentar à Administração Pública outro documento que comprove a extinção ou suspensão do
crédito tributário, respectivamente, nos termos dos artigos 156 e 151 do Código Tributário
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Nacional, bem como a prova de protocolo do pedido da certidão comprobatória.
Parágrafo único - Se o licitante, de qualquer forma, fraudar os documentos comprobatórios
da regularidade fiscal, seja por extinção ou suspensão do crédito tributário, ser-Ihe-á
aplicada à penalidade de suspensão temporária do direito de licitar e contratar com a
Administração Pública Estadual Direta e Indireta, nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei
8.666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
Art. 4° - No caso do artigo 3°, o licitante terá o prazo de 10 (dez) dias para apresentar a
certidão comprobatória de regularidade fiscal, prazo este que poderá ser prorrogado única e
exclusivamente por motivo relacionado à impossibilidade do órgão responsável em emitir a
certidão, o que deve ser comprovado pelo licitante.
Parágrafo único - A assinatura do contrato ou instrumento equivalente fica condicionada à
apresentação das certidões referidas no caput deste artigo, as quais deverão ser apresentadas
em um prazo de 10 (dez) dias, sob pena de decadência do direito à contratação.
Art. 5° - A não regularização da documentação nos prazos previstos no §2° do artigo 2° e no
parágrafo único do artigo 4° implicará na decadência do direito à contratação, sem prejuízo
da aplicação das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo
facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.
Art. 6° - Nas licitações dos tipos menor preço e técnica e preço realizadas pelos órgãos e
entidades da Administração Pública Estadual Direta e Indireta será assegurada, como critério
de desempate, preferência de contratação para as microempresas e empresas de pequeno
porte ou equiparadas.
§ 1° - Entende-se por empate, para os fins previstos no caput:
I - nas modalidades concorrência, tomada de preços e convite do tipo menor preço as
situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas, empresas de pequeno porte
ou equiparadas, nos termos da lei, forem iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à
proposta mais bem classificada;
II - na modalidade pregão, as situações em que as propostas apresentadas pelas
microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas, nos termos da lei, forem iguais
ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada;
III - nas licitações do tipo técnica e preço, as situações em que as notas finais obtidas por
microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas, resultante da ponderação entre
os fatores técnica e preço e calculadas na forma prevista no instrumento convocatório do
certame, forem iguais ou até 10% (dez por cento) superiores à nota final da licitante mais
bem classificada.
§ 2° - O disposto neste artigo somente se aplica quando a proposta ou lance inicialmente mais
vantajoso não houver sido apresentado por microempresa, empresa de pequeno porte ou
equiparada nos termos do artigo 3° da Lei Complementar nº. 123/06.
§ 3° - Na modalidade pregão a configuração do empate será aferida com base na
classificação das propostas feitas após a fase de lances verbal ou por meio eletrônico,
devendo ser baseada apenas nas propostas escritas ou inicialmente enviadas por meio
eletrônico caso nenhum licitante exerça o direito de oferecer lances nos termos do artigo 4°,
inciso VIII, da Lei 10.520/2002.
Art. 7° - O direito de preferência a que se refere o artigo anterior deverá ser exercido da
seguinte forma:
I - nas modalidades concorrência, tomada de preços e convite do tipo menor preço a
microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada que houver apresentado a melhor
proposta, desde que não superior à proposta mais vantajosa em até 10% (dez por cento), terá
o direito de apresentar nova proposta com valor inferior à proposta originariamente mais

MUNICÍPIO DE DUARTINA/SP
CNPJ.: 46.137. 485/0001-60 – Rua Henrique Ortelã n.º 127 – CEP: 17470-000 – DUARTINA – SP

Site: www.duartina.sp.gov.br E-mail: licitacao@duartina.sp.gov.br
Fone: (14) 3282-8282 – Fax: (14) 3282-8299
________________________
vantajosa.
II - na modalidade pregão, a microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada que
houver ofertado o menor lance, desde que não superior à proposta mais vantajosa em até 5%
(cinco por cento), terá o direito de ofertar novo lance em valor inferior à proposta
originariamente mais vantajosa.
III - nas licitações do tipo técnica e preço a microempresa, empresa de pequeno porte ou
equiparada mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta de preço,
inferior àquela melhor classificada no certame, e caso o faça sua nota final deverá ser
novamente calculada.
Art. 8° - Exercido o direito de preferência, a microempresa, empresa de pequeno porte ou
equiparada será considerada detentora da melhor proposta no certame.
§ 1° - Caso não seja exercido o direito pela mais bem classificada ou esta não seja
contratada, serão chamadas, pela ordem de classificação, dentro dos limites legais, as demais
microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparadas para exercício do direito de
preferência.
§ 2° - Nas licitações do tipo técnica e preço a microempresa, empresa de pequeno porte ou
equiparada que exercer o direito de preferência somente será considerada detentora da
melhor proposta caso a sua nota final, resultante da ponderação entre os fatores técnica e
preço, seja menor do que o da licitante originalmente melhor classificada.
Art. 9º - Nas hipóteses em que não ocorrer contratação de microempresa, empresa de
pequeno porte ou equiparada nos termos previstos nos artigos 7° e 8º, o objeto será
adjudicado ao titular da proposta originalmente vencedora do certame.
Art. 10 - Em caso de empate nas modalidades concorrência, tomada de preços ou convite, a
Administração deverá proceder da seguinte forma:
I - se as propostas forem julgadas no mesmo dia de sua abertura, e estando presente o
licitante que faz jus ao exercício do direito de preferência, deverá convocá-lo para apresentar
nova proposta em um prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
II - se as propostas forem julgadas no mesmo dia de sua abertura e não estiver presente o
licitante que faz jus ao exercício do direito de preferência, deverá a Administração intimá-Io,
dando-lhe ciência inequívoca da configuração do empate e do benefício que possui,
convocando-o para apresentar nova proposta em um prazo de 24 (vinte e quatro) horas.
Parágrafo único - No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e
empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos artigo 6°, § 1
° e 2° será feito sorteio entre elas com o objetivo de selecionar quem poderá exercer o direito
de preferência.
Art. 11 - Na modalidade pregão, a microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada
melhor classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5
(cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de decadência, observado o
disposto no artigo 7° deste decreto.
§ 1° - O prazo de 5 (cinco) minutos a que se refere o caput terá início quando a
Administração informar que houve o empate previsto no artigo anterior e convocar o
licitante para apresentar nova proposta.
§ 2° - A Administração deverá informar a ocorrência do empate e convocar o licitante para
ofertar nova proposta logo após a fase de lances prevista no artigo 4°, inciso VII, da Lei
10.520/2002.
Art. 12 - A comissão de licitação, nas modalidades previstas na Lei nO. 8.666/93, e o
pregoeiro, na modalidade pregão, deverão colher as propostas das microempresas, empresas
de pequeno porte ou equiparadas que tenham interesse em exercer seu direito de preferência
caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada melhor classificada no
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certame não comprove sua regularidade fiscal ou deixe de assinar o contrato nos prazos
estipulados.
§ 1° - Para as modalidades concorrência, tomada de preços e convite, as novas propostas
deverão ser apresentadas em envelope lacrado no prazo de 24 (vinte e quatro), a contar da
intimação do resultado do julgamento das propostas, e somente serão abertas se a
microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada mais bem classificada no certame
não proceder no prazo à sua regularização fiscal, caso necessário, ou deixar de assinar o
contrato no prazo estipulado.
§ 2° - Caso a microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada titular da proposta
mais vantajosa comprove sua regularidade fiscal e assine o contrato, as propostas colhidas
nos termos do caput serão consideradas sem efeito e deixarão de vincular seus proponentes.
Art. 13 - As propostas colhidas nos termos do caput do artigo anterior vincularão os
proponentes por até 60 (sessenta) dias, conforme estipulado no instrumento convocatório,
devendo seu titular, caso convocado pela Administração, proceder à sua regularização fiscal,
caso pendente, ou assinar o contrato no prazo estabelecido, sob pena de aplicação das
sanções administrativas cabíveis.
Art. 14 - Após o julgamento dos recursos, caso existentes, o processo será encaminhado à
autoridade competente que, nos termos do artigo 6° deste decreto, se presentes os
pressupostos, poderá homologar a licitação e declarar a empresa vencedora do certame,
adjudicando em seu favor o objeto licitado.
Art. 15 - No ato de homologação do certame a empresa vencedora, deverá a autoridade
competente intimar o adjudicatário para assinar o contrato ou instrumento equivalente.
§ 1° - Se o licitante já houver comprovado sua regularidade fiscal, o prazo para assinar o
contrato ou instrumento equivalente será fixado a critério da Administração, devendo
constar no instrumento convocatório.
§ 2° - Se o licitante for microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparada e não
houver comprovado sua regularidade fiscal, nos termos do artigo 2° desta lei, o prazo para
assinar o contrato ou instrumento equivalente não poderá ser inferior ao prazo que o
proponente possui para regularizar sua pendência fiscal.
§ 3° - Na hipótese do parágrafo anterior, a assinatura do contrato fica condicionada à
comprovação da regularização fiscal, podendo a Administração diligenciar no sentido de
verificar se houve ou não a necessária regularização.
Art. 16 - As normas estabelecidas neste Decreto deverão constar em todos os procedimentos
licitatórios.
Art. 17 - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação
PM-Duartina, 01 de Outubro de 2008.
(a.a.)
ENIO SIMÃO
Prefeito Municipal
JOSÉ EDUARDO GARLA
Chefe de Gabinete
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MINUTA DE TERMO DE CONTRATO
Anexo I
Pregão nº 04/18
CONTRATO N.º ___/___
PROCESSO N.º ___/___

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE
ENTRE SI, CELEBRAM O MUNICÍPIO DE DUARTINAE A
EMPRESA _________________________________.

O MUNICÍPIO DE DUARTINA, inscrita no CNPJ sob n.º
46.137.485/0001-60, com sede na Rua Henrique Ortelã, n.º 127, Centro, desta cidade de
Duartina – SP, neste ato, devidamente representada por seu Prefeito Municipal Sr.
ADERALDO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR, portador do Rg. nº _____________ e CPF nº
______________, infra assinado, a seguir denominada simplesmente PREFEITURA e a
empresa ______________________, inscrita no CNPJ. sob n°. ________, estabelecida na
Rua
_______________no
Município
de
_______________,
Estado
de
_________________ neste ato, devidamente representada por seu __________________
o Sr. ______________ portador do RG. n.° ________ e inscrito no CPF sob n.°
__________, residente e domiciliado em _____________ na Rua _______________ nº
___, a seguir denominada simplesmente CONTRATADA, têm entre si ajustado o presente
contrato, oriundo do Processo nº 16/2018, Pregão nº 04/2018, realizada de acordo com a
Lei Federal n.º 10.520/02, o qual será regido pelas cláusulas e condições seguintes, que as
partes se obrigam a cumprir e respeitar fielmente.
Nesta data, entre as partes contratantes acima especificadas, legitimamente representadas
por quem de direito, ficou ajustado o presente Termo Contratual, mediante as seguintes
cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1 - Constitui objeto deste contato a locação de licenciamento de uso de Programas ou
Sistemas para a Administração Pública Municipal, e o treinamento dos técnicos municipais
para a execução dos seguintes serviços: a locação de Sistema de Contabilidade Pública e
Sistema de Folha de Pagamentos, Arrecadação, incluindo orientações e suporte técnico.
1.2 - O termo "Programa" significa o programa original e todas as cópias completas ou
parciais do mesmo. Um Programa consiste em instruções legíveis por máquina, seus
componentes, dados, conteúdo audiovisual (tal como imagens, texto, gravações ou figuras)
e materiais licenciados relacionados.
CLÁUSULA SEGUNDA - DA UTILIZAÇÃO DO PROGRAMA
2.1 – A empresa contratada, concede a Contratante uma licença não exclusiva de
utilização do Programa.
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2.2 - A Contratante pode:
2.2.1 - Utilizar o Programa para as autorizações que adquiriu e
2.2.2 - Fazer e instalar cópias para suportar o nível de utilização autorizado, desde que
reproduza a observação de direitos autorais/de autor e outras legendas de propriedade em
cada cópia ou cópia parcial do Programa.
2.2.3 - A Contratante garantirá que qualquer pessoa que utilizar o Programa o fará apenas
de acordo com os termos desse Contrato.
2.3 - A Contratante não pode:
2.3.1 - Utilizar, copiar, modificar ou distribuir o Programa, salvo como previsto neste
Contrato;
2.3.2 - Inverter a montagem, inverter a compilação ou, de outro modo, converter o
Programa, salvo se expressamente permitido pela lei, sem a possibilidade de renúncia
contratual; ou
2.3.3 - Sublicenciar, alugar ou locar o Programa.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS E OBRIGAÇÕES
3.1 - A Contratante não pode transferir todos os seus direitos de licença e obrigações ao
abrigo de uma Prova de Titularidade para o Programa a terceiros.
3.1.1 - A transferência das obrigações e direitos de licença da Contratante rescinde sua
autorização de utilização do Programa na Prova de Titularidade.
3.2 - Em conformidade com artigo 72 e artigo 78, inc.VI, da Lei Federal nº 8.666/93, a
contratada não poderá subcontratar total ou parcialmente, associar-se ceder ou transferir
os direitos e obrigações inerentes a este contrato, sob pena de rescisão contratual,sem
prejuízo de aplicação das sanções cabíveis.
CLÁUSULA QUARTA – DA PROVA DE TITULARIDADE
4.1 - A Prova Titularidade para este Programa é a evidência da autorização para a
Contratante utilizar este Programa e sua aceitação dos serviços de garantia, preços de
programas de atualização futuros (se anunciados) e oportunidades especiais ou
promocionais em potencial.
CLÁUSULA QUINTA – DOS ENCARGOS E IMPOSTOS
5.1 - A Contratada define a utilização para o Programa quanto aos encargos e o especifica
na Prova de Titularidade. Os encargos são baseados na extensão de uso autorizado. Se a
Contratante desejar aumentar a extensão do uso, deverá notificar a Contratada ou seu
revendedor e pagar os encargos aplicáveis. A Contratada não faz devoluções, nem
concede créditos, em relação a encargos já exigíveis ou pagos.
5.1.1 - Se qualquer autoridade impuser um imposto, encargo, coleta ou um honorário
excluindo-se aqueles baseados no lucro líquido da Contratada, sobre o Programa fornecido
e os serviços que o acompanham pela Contratada mediante este Contrato, a Contratante
concordará em pagar essa quantia da maneira especificada pela Contratada ou fornecerá
documentação de isenção.
CLÁUSULA SEXTA – DA GARANTIA LIMITADA
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6.1 - A Contratada garante que quando o Programa for utilizado no ambiente operacional
especificado, ele funcionará em conformidade com as especificações. A Contratada não
garante a operação ininterrupta ou isenta de erros do Programa, ou que irá corrigir todos os
defeitos do Programa. A Contratante é responsável pelos resultados obtidos com a
utilização do Programa. O período de garantia do Programa expira um ano após a data da
aquisição. As Informações sobre Licença especificam a duração dos serviços do
Programa.
6.1.1 - Durante o período de garantia, é fornecida assistência sem encargos para a parte
não modificada do Programa através dos serviços do Programa relacionados a defeitos. Os
serviços do programa estão disponíveis por um período nunca inferior a um ano, contado a
partir da data de lançamento do Programa. Deste modo, a duração do serviço de garantia
depende de quando a Contratante obtém a licença. Se o Programa não funcionar de
acordo com a garantia durante o primeiro ano após a Contratante ter obtido a licença e a
Contratada não conseguir resolver o problema fornecendo uma correção, restrição ou
derivação, a Contratante poderá devolver o Programa onde o adquiriu e receber a
devolução da quantia paga.
CLÁUSULA SÉIMA – DA LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE
7.1 - Podem ocorrer casos em que, devido a um não cumprimento da parte da Contratada
ou a outra responsabilidade, a Contratante tenha direito a reclamar danos da Contratada.
Em cada caso, independentemente da base em que a Contratante pode ter direito a
reclamar os danos da Contratada (incluindo violação fundamental, negligência, falsas
afirmações ou outra reclamação contratual ou extra contratual), a Contratada é responsável
por não mais do que a quantia de quaisquer outros danos diretos reais até o máximo
correspondente ao valor dos encargos para Programa que é a causa da reclamação.
7.1.1 - A contratada não será responsável por quaisquer danos especiais, incidentais ou
indiretos ou por quaisquer danos de consequência econômica (incluindo lucros cessantes),
mesmo se a Contratada ou seu revendedor, tiverem sido advertidos da possibilidade de
tais danos.
7.2 - A Contratada não será responsável por:
7.2.1 - perda ou dano a seus registros ou dados, ou
7.2.2 - quaisquer danos reclamados pela Contratante com base em qualquer reclamação
de terceiros.
CLÁUSULA OITAVA - DO VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
8.1 - O valor total do presente contrato é de R$______________, correspondente a
locação mensal de sistemas que será pago em 12 (doze) parcelas mensais no valor de R$
____________ cada uma, mediante a emissão e apresentação de notas fiscais, sendo a
primeira emitida no início do mês imediatamente seguinte ao da assinatura do contrato.
8.1.1 – Os pagamentos serão realizados pela Tesouraria Municipal, mensalmente, até o dia
10 (dez) de cada mês subsequente à locação do programa ou sistema.
8.2 - Será considerado motivo para a paralisação dos serviços e posterior rescisão de
contrato o atraso de pagamento dos valores faturados por mais de trinta dias.
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8.3 - Os sistemas informatizados poderão ser bloqueados ou suspensos para novos
lançamentos, sempre que houver falta de pagamento do preço ajustado, por mais de trinta
dias.
CLÁUSULA NONA - DOSPRAZOS
9.1 - O prazo de vigência do presente contrato é de doze (12) meses a contar da data de
assinatura do presente termo, enquanto que o prazo da licença de uso para consultas,
ajustes e emissão de relatórios é indeterminado.
9.1.2 – O prazo de vigência do presente contrato poderá ser prorrogado por até três (03)
períodos iguais e sucessivos, a cada período completo de doze (12) meses e a critério
desta administração, mediante termo aditivo e na forma da Lei.
CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTE DE PREÇOS
10.1 – Se houver prorrogação contratual, os valores contratados serão reajustados,
anualmente, pela variação do IGP-M da Fundação Getúlio Vargas ou por outro índice
oficial que porventura vier a substituí-lo.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FATURAMENTO
11.1 - Os valores devidos pela contratante serão faturados no primeiro decêndio do mês
seguinte ao da liquidação da locação, com vencimento até o último dia útil do mês da
emissão da respectiva nota fiscal.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO PAGAMENTO
12.1 - A contratante se obriga expressamente efetuar o pagamento através de boleto de
compensação bancária, ou ordem de pagamento através para o banco e conta indicados
no Boleto.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DOS PRAZOS DE INÍCIO
13.1 – A Locação de licenciamento de uso de Programas ou Sistemas, objeto do presente
contrato deverão estar em pleno funcionamento no prazo máximo de sete (07) dias úteis,
contados da assinatura do Termo de Contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DO CONTROLE DE INFORMAÇÕES
14.1 - A contratante é responsável pela supervisão, administração e controle do uso dos
sistemas e se obriga a tratar como segredo comercial quaisquer informações, dados,
processos, fórmulas, códigos, fluxogramas, diagramas lógicos, dispositivos e modelos
relativos ao sistema, inclusive planilhas, formulários e relatórios de saída, utilizando-os
apenas para as finalidades previstas no objeto deste contrato, não podendo revelá-los ou
facilitar a revelação a terceiros.
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DA PROTEÇÃO
15.1 - A contratada poderá, com relação ao sistema informatizado, e com isso a contratante
expressamente concorda, introduzir meios de proteção contra cópias e uso indevido no
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sistema, mesmo que tais meios impliquem na destruição de arquivos ou registros no caso
de tentativa de violação ou mau uso, sendo a responsabilidade por tais eventos
inteiramente assumida pelo usuário contratante.
15.2 - A contratada se obriga, com relação aos bancos de dados ou tabelas cadastrais de
todos os sistemas, mantê-los disponíveis para utilização pelas demais linguagens de
programação existentes no mercado de software, ou a emitir mediante remuneração,
quando solicitada, no prazo de uma semana, arquivos TXT´s com os respectivos layouts.
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO ACOMPANHAMENTO
16.1 - A contratante se compromete a manter funcionários que atuarão nos serviços e será
instruído pelos técnicos da contratada, reservando-se esta o direito de se manifestar sobre
a falta de condições de aprendizagem desses funcionários ou sobre a resistência à
implantação de sistemas e procedimentos, sendo nesse caso substituídos pela contratante.
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DAS SANÇÕES
17.1- Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, deixar de entregar
ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da
execução de seu objeto, não mantiver a proposta, comportar-se de modo inidôneo ou
cometer fraude fiscal, ficará sujeita a sanção prevista no artigo 7º, da Lei n.º 10.520/02,
sem prejuízo das multas previstas no instrumento convocatório e demais penalidades
legais.
17.2 – A licitante esta sujeita às sanções estipuladas nas Leis nºs 8.666/93 e 10.520/02, no
Decreto Municipal n.º 1.455 de 01 de dezembro de 2004, bem como às previstas no
Decreto Municipal n.º 1.270/01 (cópia anexa).
CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DA RESCISÃO
18.1 - Constitui motivo para rescisão do presente o descumprimento pelas partes das
condições estabelecidas neste contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
19.1 - As despesas onerarão os recursos orçamentários e financeiros reservados nas
seguintes conformidades: Poder Executivo: Unidade Orçamentária – Secretaria de
Administração e Planejamento: Subunidade: Centro de Processamento de Dados –
3.3.90.39.00 – Outros serviços de Terceiro - Pessoa Jurídica.
CLÁUSULA VIGÉSSIMA – DISPOSIÇÃO GERAL
20.1 - Além das cláusulas contratuais deste termo, os contratantes declaram conhecer e
sujeitar-se às normas da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores,
especialmente o caso de rescisão administrativa prevista no seu artigo 77.
Nada neste Contrato afeta quaisquer direitos legais dos consumidores que não possam ser
renunciados ou limitados pelo contrato.
A Contratada pode rescindir a licença da Contratante no caso de não cumprimento dos
termos deste Contrato.
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Se a Contratada rescindir a licença, a autorização da Contratante para utilizar o Programa
também será rescindida.
Nem a Contratante e nem a Contratada poderão iniciar uma ação legal sob este Contrato
mais de um ano depois de ter surgido à causa da ação a não ser que seja estabelecido de
outra forma pela lei sem a possibilidade de limitação ou renúncia contratual.
Nem a Contratante e nem a Contratada são responsáveis pelo não cumprimento das
obrigações devido a causas fora do seu controle.
CLÁUSULA VIGÉSSIMA PRIMEIRA – DO FORO
20.1 - Fica eleito, para dirimir quaisquer questões oriundas deste contrato, o Foro da
Comarca de Duartina/Sp.
E por assim se acharem justos e contratados, mandaram elaborar o presente, que foi lido e
achado conforme, ao qual conferem plena e irrevogável validade, depois de rubricado em
todas as folhas e anexos e assinado na presença de testemunhas que a tudo assistiram
nesta data.

Duartina – SP, ________ de _____________ de 2017.

Prefeitura

Testemunhas:
1 - _________________ RG. ______________
2 - _________________ RG. ______________

Contratada
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MEMORIAL DESCRITIVO
Anexo II
Pregão nº 04/18
ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SERVIÇOS LICITADOS
Parte 1 - Implantação de Programas
01 - Conversão de Bases de Dados
Os dados que compõem as bases de informações atualmente existentes deverão ser convertidos para a nova
estrutura de dados proposta pelo licitante que for vencedor do certame.
A Prefeitura não fornecerá as estruturas dos dados a serem convertidos. O licitante vencedor deverá realizar
engenharia reversa para obter os dados a partir das bases atuais que são utilizadas. Esses dados serão
disponibilizados imediatamente após a assinatura de contrato.
02 - Implantação de Programas
A implantação dos programas deverá ser no prazo máximo de uma semana, já com as bases contendo os
dados convertidos e os sistemas de processamento adaptados à legislação do Município.
03 - Treinamento de pessoal
Simultaneamente à implantação dos programas, deverá ser feito o treinamento do pessoal demonstrando a
funcionalidade do programa, seus recursos e limitações.
Parte 2 - Requisitos Mínimos
O programa deverá apresentar, no mínimo as seguintes condições:
01 – A funcionalidade a ser utilizada pelos contribuintes e empresas prestadoras de serviços deverá ser
executados em ambiente web, em arquitetura 3 camadas;
02 - Permitir a utilização das plataforma Windows e Linux como servidor do sistema web.
03 - Possuir interface gráfica, com menus pulldown;
04 - Ser desenvolvido em linguagem compilada sem runtime;
05 - Possuir opção que permita o gerenciamento do sistema, no servidor de aplicações contendo, no mínimo:
a) Registro completo de cada acesso de cada usuário identificando suas ações; b) Controle de direitos ou
permissões dos usuários ao nível de comandos disponível na interface e c) Possibilidade de habilitar e
desabilitar qualquer permissão de usuário.
06 - Possuir ferramenta que permita atualizar automaticamente os programas e tabelas legais, no servidor de
aplicações, a partir do site do fornecedor;
07 - Possuir tela de consultas ou pesquisas através de comandos SQL interativas;
08 - Conter nos relatórios a possibilidade de personalização de layout e impressão de logotipos;
09 - Possibilitar a geração dos relatórios em impressoras laser, e jato de tinta, arquivo para transporte ou
publicação e em tela;
10 - Possuir histórico (log.) de todas as operações efetuadas por usuário (inclusões, alterações e exclusões)
permitindo sua consulta e impressão para auditoria;
11 - Permitir quantidade ilimitada de usuários simultâneos com total integridade dos dados.
12- Os sistemas deverão manter uma integração entre os módulos.

13- Todos os sistemas deverão estar integrados entre si, permitindo a troca de informações
e evitando a duplicidade de lançamentos de registros pelos diversos setores envolvidos.
Parte 3 - Especificação dos Programas
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Os proponentes não precisam possuir programas com os nomes indicados, nem distribuídos na forma abaixo
especificada, entretanto, os programas ou módulos apresentados pelo proponente deverão atender todas as
exigências especificadas nos itens que compõem esta parte.

3.1 Sistema de ISS Eletrônico
1. Solução online, utilizando plataforma web, executando em ambiente da
Administração Pública Municipal, totalmente integrada em tempo real com sistema
de tributos.
2. O banco de dados deverá ficar hospedado na prefeitura municipal para maior
domínio das informações.
3. Seguir o padrão ABRASF versão 2.01.
4. Permitir o acesso à solução online através de certificados digitais A1 ou A3 e com
usuário e senha.
5. Permitir o envio de avisos e notificações on-line aos contribuintes.
6. Permitir a inclusão de links na tela de abertura do sistema.
7. Permitir a inclusão de texto personalizado na tela de abertura do sistema.
8. Possuir solução Web Service que permita a integração com os sistemas próprios
dos contribuintes. Funcionalidades disponíveis: Geração de NFS-e, Recepção e
Processamento de Lote de RPS, Enviar Lote de RPS Síncrono, Cancelamento de
NFS-e, Substituição de NFS-e, Consulta de NFS-e por RPS, Consulta de Lote de
RPS, Consulta de NFS-e por Serviços Prestados, Consulta de NFS-e por serviços
tomados ou intermediados e Consulta por Faixa de NFS-e.
9. Permitir o cadastro automático do tomador de serviço dentro próprio tela de emissão
de nota, sem que seja necessário fecha-la.
10. Possuir mecanismo de consulta de tomador cadastrado dentro da tela de emissão
de nota.
11. Permitir a vinculação das notas fiscais eletrônica com a obra quando o serviço for
relacionado à construção civil.
12. Possuir configuração para permitir ou não dedução da base de cálculo com limite,
desconto condicional e incondicional.
13. Permitir consulta das notas fiscais por tomador, data de emissão, status, Item da
lista de serviço.
14. Permitir a impressão das notas por faixa de numero de nota e por limite da data de
emissão.
15. Permitir a geração de XML das notas fiscais individuais ou por lote.
16. Permitir a alteração dos label das telas do sistema e também as cores para melhor
se adaptar as necessidades da prefeitura.
17. Possuir mecanismo para enquadrar automaticamente o contribuinte optante pelo
simples nacional na sua alíquota.
18. Possuir mecanismo para impedir que o contribuinte imprima uma nota avulsa sem
que o imposto esteja pago.
19. Possuir credenciamento via internet para contribuintes que emite nota fiscal avulsa
eletrônica, nota fiscal convencional eletrônica, contribuintes de outro município e de
gráficas. A Administração Pública Municipal apenas autoriza o credenciamento
mediante apresentação de documentos.
20. Possuir solução online para consulta de autenticidade de notas, de prestadores de
serviço, de RPS, de AIDF, de Lotes de RPS, da lista de serviço e suas alíquotas e a
emissão do Recibo de Retenção de ISSQN.
21. Apresentação da quantidade de NFS-e emitidas e dos contribuintes autorizados a
emitir no site da Administração Pública.
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22. Geração de logs de acesso.
23. Permitir a visualização dos dados cadastrais do contribuinte.
24. Permitir a criação de novos usuários e a vinculação ao contribuinte com controle de
permissões de todas as opções do sistema.
25. Possuir opções para Consultar, imprimir, enviar via e-mail, emitir, cancelar e
substituir Nota Fiscal de Serviços eletrônica (NFS-e) via internet.
26. Permitir o cancelamento e substituição de nota fiscal eletrônica avulsa e
convencional, mesmo que o imposto da nota esteja pago, e deixar o valor desse
imposto como crédito na próxima geração da guia.
27. Possuir consulta dos creditos originados de cancelamento ou substituição de notas
fiscais eletrônicas.
28. Permitir a geração de guias por seleção de notas fiscais, podendo ser parcial ou
total, sem que o movimento econômico esteja fechado.
29. Permitir consulta das guias geradas por status, pago, aberto e cancelado.
30. Permitir estorno das guias geradas.
31. Possuir opção para enviar o XML da nota assinada digitalmente com certificado
digital.
32. Possuir parâmetros para definir o prazo em dias para cancelamento e substituição
da nota, após a data de emissão.
33. Possuir parâmetros para definir o prazo em dias para transferência do XML das
RPS, e também do cadastramento manual de RPS.
34. Permitir a declaração de instituições financeiras, declaração de tomador e
declaração de prestador (completa e simplificada).
35. Permitir declarações complementares.
36. Permitir que o tomador de serviço importa automaticamente, todas as notas fiscais
de serviços que ele recebeu, e que os prestadores já declararam no sistema.
37. Criação do Plano Geral de Contas comentado através do módulo DES-IF.
38. Importação de arquivos da DES-IF (versão 2.2).
39. Consulta e geração de guias de recolhimento de ISS com cálculo de multa, juros e
correções de acordo com as configurações da Prefeitura Municipal.
40. As guias de ISSQN não paga durante o exercício deverá ser incluída
automaticamente na geração dos livros da divida ativa.
41. Permitir a geração de guias no padrão arrecadação e padrão ficha de compensação
de acordo com o layout da FEBRABAN.
42. Permitir a disponibilização de vários convênios, para o contribuinte escolher na
emissão de boletos/guias de recolhimento.
43. A guia de ISSQN inscrita em divida ativa deverá ficar disponível em tempo real para
o para execução judicial no controle de ajuizamento do sistema de tributos.
44. Possuir rotina para controle automático dos impostos de contribuintes MEI, ISSQN
Estimativa e ISSQN Fixo e Optantes do simples Nacional.
45. Geração do Livro Fiscal.
46. Consulta e cadastro de tomadores de serviço.
47. Consulta e solicitação de AIDF.
48. Emissão de relatório de movimento econômico.
49. Possuir manual de todos os módulos e funcionalidades do sistema.
50. Permitir emissão de Segunda via de Carne de ISS Fixo e Taxa de Licença, quando o
prestador possuir.
51. Possuir Emissão de Guias de Pagamento de Dívida ativa de exercício variado juntos
com divida do ano corrente, em uma única guia.
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52. Permitir emissão de certidão de cancelamento, certidão negativa e certidão positiva
com efeito negativo.
53. Permitir consultar autenticidade de certidões.
54. Permitir emissão de Segunda via de carnê de Parcelamento de débito.
55. Permitir impressão de listagem de débito com valores atualizando quando em
atraso, e nessa listagem tem que aparecer todos débitos de divida ativa,
lançamentos do exercício e parcelamentos.
56. Permitir a impressão do extrato de lançamento (conta-corrente) do contribuinte.
Parte 4 - Modelos a Serem Anexados
Será automaticamente desclassificado o proponente que deixar de apresentar os impressos relacionados à
orientação técnica.
Em conjunto com a proposta deverão ser anexados os impressos contendo as matérias e artigos
relacionados à orientação técnica:
1) Amostra de Orientações Suporte Técnico contendo, no mínimo, três matérias ou artigos impressos, com
assuntos
relacionados
a
uma,
ou
mais,
das
áreas
do
objeto
da
licitação.
Não é valido para esta amostra manuais de referência, funcionamento ou de utilização de sistemas.
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FORMULÁRIO PADRÃO PROPOSTA
Anexo III
Pregão nº 04/18
Item

Descrição do Objeto Licitado

01

LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTROLE E GERENCIAMENTO DO ISSQN,
incluindo orientações e suporte técnico na gestão do ISSQN, observado as
especificações contidas no incluso Memorial Descritivo (Anexo I) que faz parte
integrante da presente licitação.

RAZÃO SOCIAL: _______________________________________________________________
CNPJ: _____________________________ INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____________________
ENDEREÇO: ________________________________________________E-MAIL____________
CIDADE: ____________________________ UF: ___________ CEP: _____________________
NOME DO RESPONSÁVEL: ______________________________________________________
RG.: _______________________________ FONE: ____________________________________

DATA: ____/____/_____ ASSINATURA: _____________________________________

Valor Mensal

Valor Anual

