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EDITAL DE PREGÃO (PRESENCIAL) n° 01/2018 

 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO 

DE SOFTWARES VOLTADOS À SERVIÇOS EM SISTEMAS INTEGRADOS DE 

GESTÃO PÚBLICA, COM ATENDIMENTO ÁS EXIGÊNCIAS IMPOSTAS PELO 

TCE/SP, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE 

REFERÊNCIA E DEMAIS ANEXOS DO EDITAL. 

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: menor preço por lote. 

DATA DA REALIZAÇÃO: 22/01/2018 

HORÁRIO DE INÍCIO: 14h00 – horário de Brasília (início do credenciamento). 

LOCAL DA REALIZAÇÃO DA SESSÃO: Prédio da Câmara Municipal de Queluz, na 

Rua:Praça Joaquim Pereira , s/nº , Cep. 12800-000, na cidade de Queluz/SP. 

A sessão será conduzida pelo (a) Pregoeiro (a), com o auxílio da Equipe de Apoio, 

designados pela Portaria nº03/18, de 10 de janeiro de 2018. Os envelopes contendo a 

proposta e os documentos de habilitação serão recebidos na sessão de processamento 

logo após o credenciamento das empresas interessadas.  

 

ESCLARECIMENTOS SOBRE O EDITAL: 

E-mail: camaraqueluz@yahoo.com.br , Telefone: 12 31471223. 

 

A CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ,  torna público que se acha aberta a licitação 

na modalidade PREGÃO (presencial), conforme estabelecido neste instrumento 

convocatório. 

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 

8.666/93 e atualizações posteriores, da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro 

de 2006, Lei nº 12.349, de 15 de dezembro de 2010. 
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As propostas deverão obedecer às especificações e exigências constantes deste 

instrumento convocatório. 

Integram este Edital os anexos: 

  

I – Termo de referência; 

II - Declaração; 

III – Declaração de Elaboração Independente da proposta; 

IV - Procuração; 

V – Proposta Comercial; 

VI – Declaração que não emprega menor; 

VII - Modelo de Declaração de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte; 

VIII – Minuta do Contrato com termo de ciência e notificação;  

 

A despesa, estimada em R$ 41.750,00 (quarenta e um mil  setecentos e 

cinquenta reais), onerará as seguintes dotações:  

 

SETOR DE CONTABILIDADE 

FONTE DE RECURSO : 1 - TESOURO 

DOTAÇÃO : 33.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA 

 

1- CONSIDERAÇÃO INICIAL 

O objeto contratado em decorrência da presente licitação poderá sofrer, nas mesmas 

condições, acréscimos ou supressões do valor inicial, nos termos do artigo 65, § 1º, da 

Lei Federal nº 8.666/93 e atualizações posteriores. 

2- PARTICIPAÇÃO 

2.1- Poderão participar deste pregão empresas interessadas do ramo de atividade 

pertinente ao objeto desta licitação que atenderem às exigências de habilitação 
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2.2 - Não será permitida a participação de empresas: 

2.2.1 - Estrangeiras que não funcionem no País; 

2.2.2 - Reunidas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; 

2.2.3 - Que estejam cumprindo penalidade de suspensão temporária para licitar e 

impedimento de contratar com a Administração nos termos do inciso III do artigo 87 

da lei 8.666/93 e suas alterações posteriores; 

2.2.4 - Impedidas de licitar e contratar nos termos do art. 7º da Lei 10.520/02; 

2.2.5 - Declaradas inidôneas pelo Poder Público e não reabilitadas. 

 

3- CREDENCIAMENTO 

3.1- Por ocasião da fase de credenciamento dos licitantes deverá ser apresentado o 

que se segue: 

3.1.1- Quanto aos representantes: 

a) Tratando-se de Representante Legal (sócio, proprietário, dirigente ou 

assemelhado), instrumento constitutivo da empresa registrado na Junta Comercial, ou 

tratando-se de sociedade simples, o ato constitutivo registrado no Cartório de Registro 

Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer 

direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura; 

b) Tratando-se de Procurador, instrumento público de procuração ou instrumento 

particular com firma reconhecida do representante legal que o assina, do qual constem 

poderes específicos para formular ofertas e lances, negociar preço, interpor recursos e 

desistir de sua interposição, bem como praticar todos os demais atos pertinentes ao 

certame. No caso de instrumento particular, o procurador deverá apresentar 

instrumento constitutivo da empresa na forma estipulada no subitem “a”; 

c) O representante (legal ou procurador) da empresa interessada deverá identificar-se 

exibindo documento oficial que contenha foto; 

d) O licitante que não contar com representante presente na sessão ou, ainda que 

presente, não puder praticar atos em seu nome por conta da apresentação de 

documentação defeituosa, ficará impedido de participar da fase de lances verbais, de 

negociar preços, de declarar a intenção de interpor ou de renunciar ao direito de 

interpor recurso, ficando mantido, portanto, o preço apresentado na proposta escrita, 

que há de ser considerada para efeito de ordenação das propostas e apuração do 

menor preço. 
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e) Encerrada a fase de credenciamento pelo Pregoeiro, não serão admitidos 

credenciamentos de eventuais licitantes retardatários. 

f) Será admitido apenas 1 (um) representante para cada licitante credenciado, 

sendo que cada um deles poderá representar apenas um licitante credenciado. 

3.1.2- Quanto ao pleno atendimento aos requisitos de habilitação: 

Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e inexistência 

de qualquer fato impeditivo à participação, que deverá ser feita de acordo com o 

modelo estabelecido no Anexo II deste Edital, e apresentada FORA dos Envelopes 

nº. 1 (Proposta) e nº. 2 (Habilitação); 

3.1.3- Quanto às microempresas e empresas de pequeno porte: 

Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte visando ao 

exercício da preferência prevista na Lei Complementar nº. 123/06, que deverá ser feita 

de acordo com o modelo estabelecido no Anexo VII deste Edital, e apresentada 

FORA dos Envelopes nº. 1 (Proposta) e nº. 2 (Habilitação). 

 

4- FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE 

HABILITAÇÃO 

4.1 - A Proposta e os Documentos de Habilitação deverão ser apresentados 

separadamente, em envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte 

externa os seguintes dizeres: 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ 

ENVELOPE Nº1 - PROPOSTA DE PREÇOS 

PREGÃO N° 01/2018 

NOME COMPLETO, CNPJ E ENDEREÇO DA LICITANTE COM O Nº DO TELEFONE 

 

CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ 

ENVELOPE Nº2 - HABILITAÇÃO 

PREGÃO N° 01/2018 
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NOME COMPLETO, CNPJ E ENDEREÇO DA LICITANTE COM O Nº DO TELEFONE 

5- PROPOSTA 

5.1 - O Anexo V, deverá ser utilizado, preferencialmente, para a apresentação da 

Proposta, datilografado, impresso, 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 do licitante ou pelo 

procurador. 

5.2 - Não serão admitidas, posteriormente, alegações de enganos, erros ou distrações 

na apresentação das propostas comerciais, como justificativas de quaisquer acréscimos 

ou solicitações de reembolsos e indenizações de qualquer natureza. 

5.3 - Deverão estar consignados na proposta: 

5.3.1 - A razão social da proponente, endereço completo/CEP, telefone/fax, e-mail (se 

houver) e CNPJ do licitante; 

5.3.2 - Preço unitário por lote (mensal ou global), em algarismos e por extenso (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 a integral execução do objeto da presente licitação; 

a) O preço deverá ser apresentado com precisão de duas casas decimais; 

b) Para os licitantes que fizerem lances será considerado o último valor ofertado e a 

redução alcança todos os valores apresentados na proposta. 

5.3.3 - Prazo de validade da proposta de, no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a 

partir da data de sua apresentação; 

5.3.4- Declaração impressa na proposta de que os preços apresentados contemplam 

todos os custos diretos e indiretos referentes ao objeto licitado; 

 

6 - DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

Para a habilitação todos licitantes, inclusive as microempresas e empresas de pequeno 

porte, deverão apresentar a Documentação Completa, na seguinte conformidade: 

6.1- No que se refere à DOCUMENTAÇÃO COMPLETA, os licitantes deverão 

apresentar: 
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6.1.1- HABILITAÇÃO JURÍDICA, conforme o caso: 

 

a) 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; 

a1) Os documentos descritos no subitem “a” deverão estar acompanhados de todas as 

alterações ou da consolidação respectiva, conforme legislação em vigor. 

b) 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; 

 

6.1.2- REGULARIDADE FISCAL 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da 

Fazenda (CNPJ); 

b) 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 deste certame; 

c) Prova de regularidade da Licitante para com a Dívida Ativa da União e Fazendas 

Federal, Estadual (no mínimo, no que se refere ao ICMS) e Municipal (no mínimo, no 

que se refere a tributos mobiliários), do domicílio ou sede da licitante, através de 

Certidão Negativa de Débito ou Certidão Positiva com Efeitos de Negativa. 

d) Prova de regularidade perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 

por meio da apresentação do CRF - Certificado de Regularidade do FGTS; 

e) Prova de inexistência de débitos trabalhistas, por meio de apresentação de Certidão 

Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovar a inexistência de débitos 

inadimplidos perante a Justiça do Trabalho; 

f) As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação neste 

certame, deverão apresentar toda a documentação exigida para fins de comprovação 

de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição; 

f.1) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, 

será assegurado o prazo de cinco dias úteis, a contar da publicação da 
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homologação do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Câmara 

Municipal, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do 

débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 

negativa; 

f.2) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem f.1, implicará 

na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste 

edital, procedendo-se à convocação dos licitantes para, em sessão pública, retomar os 

atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, inciso XXIII, da Lei 

Federal nº 10.520/02. 

 

6.1.3- QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Certidão negativa de falência, recuperação judicial e extrajudicial, expedida pelo 

distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

b) Para as empresas em Recuperação Judicial, a mesma poderá apresentar a 
certidão positiva, hipótese em que necessário se faz que a interessada demonstre seu 
Plano de Recuperação, já homologado pelo juízo competente e em pleno vigor, 
apto a comprovar sua viabilidade econômico-financeira. 
 

6.2- DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 

6.2.1 - Os documentos poderão ser apresentados no original, por qualquer processo 

de cópia, autenticada por cartório competente, autenticada por servidor da 

administração, ou mesmo cópia simples, desde que acompanhada do original para que 

seja autenticada pelo Pregoeiro ou por um dos membros da Equipe de Apoio no ato de 

sua apresentação; 

6.2.2 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos 

em substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões; 

6.2.3 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, esta 

Câmara aceitará como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente 

anteriores à data de apresentação das propostas; 

6.2.4 - Se o licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da 

matriz, e se for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial, exceto 

aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, forem emitidos 

somente em nome da matriz; 

6.2.5 - Se algum documento apresentar falha não sanável na sessão acarretará a 

inabilitação do licitante; 
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6.2.6 - O Pregoeiro ou a Equipe de apoio diligenciará efetuando consulta direta nos 

sites dos órgãos expedidores na Internet para verificar a veracidade de documentos 

obtidos por este meio eletrônico. 

 

7- PROCEDIMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

7.1- No horário e local indicados neste Edital será aberta a sessão pública, iniciando-se 

pela fase de credenciamento dos licitantes interessados em participar deste certame, 

ocasião em que serão apresentados os documentos indicados no item 3.1. 

7.2- Encerrada a fase de credenciamento, os licitantes entregarão ao(a) Pregoeiro(a) 

os envelopes nº 1 e nº 2, contendo, cada qual, separadamente, a Proposta de 

Preços e a Documentação de Habilitação. 

7.3- O julgamento será feito pelo critério de menor preço, observadas as 

especificações técnicas e parâmetros mínimos de qualidade definidos neste Edital; 

7.3.1- Havendo divergência entre os valores, prevalecerá o valor por extenso. 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: 

7.4.1- Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste 

Edital; 

7.4.2- Que apresentem preço ou vantagem baseados exclusivamente em proposta 

ofertadas pelos demais licitantes; 

7.4.3- Que contiverem cotação de objeto diverso daquele constante neste Edital. 

7.5- Na hipótese de desclassificação de todas as propostas, 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- Seleção da proposta de menor preço e das demais com preços até 10% (dez 

por cento) superiores àquela; 

7.6.2- Não havendo pelo menos três propostas nas condições definidas no item 

anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o 

máximo de três. No caso de empate das propostas, serão admitidas todas estas, 

independentemente do número de licitantes; 
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7.6.3- O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 

formular lances de forma verbal e seqüencial, 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; 

a) O licitante sorteado com o maior número será o primeiro a dar lances e assim em 

ordem decrescente até a definição completa da ordem de lances. 

7.7- Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, 

inferiores à proposta de menor preço, observada a redução mínima: R$ 

100,00 (cem reais). 

7.8- A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes 

dessa etapa declinarem da formulação de lances. 

7.9- Se houver empate, será assegurado o exercício do direito de preferência às 

microempresas e empresas de pequeno porte, nos seguintes termos: 

7.9.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas 

pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por 

cento) superiores à proposta mais bem classificada; 

7.9.2 - A microempresa ou empresa de pequeno porte cuja proposta for mais bem 

classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela considerada 

vencedora da fase de lances, situação em que sua proposta será declarada a melhor 

oferta; 

a) Para tanto, será convocada para exercer seu direito de preferência nos termos da 

LC 123/2006 e apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após 

o encerramento dos lances, a contar da convocação do Pregoeiro, sob pena de 

preclusão; 

b) Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas 

microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo 

estabelecido no subitem 7.9.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique 

aquela que primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova proposta; 

b.1) Entende-se por equivalência dos valores das propostas as que apresentarem igual 

valor, respeitada a ordem de classificação. 

7.9.3- O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor 

oferta da fase de lances não tiver sido apresentada pela própria microempresa ou 

empresa de pequeno porte; 
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7.9.4- Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, 

retomar-se-ão, em sessão pública, os procedimentos relativos à licitação, nos termos 

do quanto disposto no art. 4º, inciso XXIII, da Lei 10.520/02, sendo assegurado o 

exercício do direito de preferência na hipótese de haver participação de demais 

microempresas e empresas de pequeno porte cujas propostas se encontrem no 

intervalo estabelecido no subitem 7.9.1; 

a) Na hipótese da não-contratação da microempresa e empresa de pequeno porte, e 

não configurada a hipótese prevista no subitem 7.9.4, será declarada a melhor oferta 

aquela proposta originalmente vencedora da fase de lances. 

7.10- Após a fase de lances serão classificadas, na ordem crescente dos 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. 

7.11- Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante 

desistente às penalidades constantes deste Edital. 

7.12- O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas 

à redução do preço. 

7.13- Após a negociação, se houver o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do menor 

preço, decidindo motivadamente a respeito.                              

7.14- Considerada aceitável a oferta de menor preço, no momento oportuno, a critério 

do Pregoeiro, será verificado o atendimento do licitante às condições habilitatórias 

estipuladas neste Edital. 

7.15- Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos 

efetivamente entregues de habilitação, poderão ser saneadas na sessão pública de 

processamento do Pregão, até a decisão sobre a habilitação, sendo vedada a 

apresentação de documentos novos. 

7.16- A verificação será certificada pelo Pregoeiro, anexando aos autos documentos 

passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente 

justificada. 

7.17- Esta Câmara Municipal 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, o licitante será inabilitado. 

7.18- Constatado o atendimento pleno dos requisitos de habilitação previstos neste 

Edital, o licitante será habilitado e declarado vencedor. 
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7.19- Se a oferta de menor preço não for aceitável, ou se o licitante não atender às 

exigências de habilitação, o Pregoeiro examinará as ofertas subseqüentes, na ordem 

de classificação, podendo negociar com os respectivos autores, até a apuração de uma 

proposta que, verificada sua aceitabilidade e a habilitação do licitante, será declarada 

vencedora. 

7.20- Da sessão será lavrada ata circunstanciada, na qual serão registradas as 

ocorrências relevantes e que, ao final, será assinada pelo Pregoeiro e Equipe de apoio.  

7.21- O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências 

julgadas necessárias à análise das propostas, da documentação, e declarações 

apresentadas, devendo os licitantes atender às solicitações no prazo por ele estipulado, 

contado do recebimento da convocação. 

 

8- DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO E DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL 

8.1- Até dois dias úteis da data fixada para o recebimento das propostas, qualquer 

pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório 

do Pregão. A petição será encaminhada ao(a) Pregoeiro(a) que decidirá no prazo de 01 

(um) dia útil. 

8.2- Eventual impugnação deverá ser dirigida ao (a) Pregoeiro(a) e protocolada no 

Setor de Compras da Câmara Municipal de Queluz, situado na Rua: praça Joaquim 

Pereira, s/nº – Centro, CEP 12.800-000.  

8.2.1- Admite-se impugnação por intermédio de pelo e-mail 

camaraqueluz@yahoo.com.br, ficando a validade do procedimento condicionada 

à apresentação do original no prazo de 48 horas, ou pessoalmente. 

8.2.2- Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será 

designada nova data para a realização deste certame. 

8.3- A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este 

Edital, implicará na plena aceitação, por parte das interessadas, das condições nele 

estabelecidas. 

8.4. As dúvidas a serem equacionadas por telefone serão somente aquelas de caráter 

estritamente informal. 

 

9- DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 

mailto:camaraqueluz@yahoo.com.br
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9.1- 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 três dias que começará a correr a partir do 

dia em que houver expediente nesta Camara Municipal para a apresentação das 

razões, por meio de memoriais, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados 

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; 

9.1.1- A ausência de manifestação imediata e motivada pelo licitante na 

sessão pública importará na decadência do direito de recurso, na 

adjudicação do objeto do certame ao licitante vencedor e no 

encaminhamento do processo à autoridade competente para a 

homologação; 

9.1.2- Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua 

decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente; 

9.1.3- O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu 

acolhimento resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 

9.1.4- Os recursos devem ser protocolados no Setor de Protocolo da Câmara Municipal 

de Queluz, na Praça Joaquim Pereira, s/nº, Cep. 12800-000, na cidade de Queluz. 

 9.1.5- Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, 

constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o 

objeto do certame ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório; 

 

9.2. DA ADJUDICAÇÃO 

9.2.1. A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, 

por parte da(s) proponente(s), importará na decadência do direito de recurso, 

competindo ao Pregoeiro adjudicar o(s) objeto(s) do certame à(s) proponente(s) 

vencedora(s). 

9.2.2. Existindo recurso(s) e constatada a regularidade dos atos praticados e após a 

decisão do(s) mesmo(s), a autoridade competente deve praticar o ato de adjudicação 

do(s) objeto(s) do certame à(s) proponente(s) vencedora(s). 

 

9.3. DA HOMOLOGAÇÃO 

9.3.1. Compete à autoridade competente homologar o Pregão. 
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9.3.2. A partir do ato de homologação será fixado o início do prazo de convocação 

da(s) proponente(s) adjudicatária(s) para assinar o contrato, respeitada a validade de 

sua(s) proposta(s). 

 

10 – CONTRATAÇÃO 

10.1- A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração 

de Termo de Contrato, cuja Minuta integra este Edital como Anexo VIII; 

10.1.1- Se, por ocasião da formalização do contrato, as certidões de regularidade de 

débito do adjudicatário perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo 

de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional estiverem com 

os prazos de validade vencidos, esta CÂMARA Municipal verificará a situação por meio 

eletrônico hábil de informações, certificando nos autos do processo a regularidade e 

anexando os documentos passíveis de obtenção por tais meios, salvo impossibilidade 

devidamente justificada; 

a) Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, o 

adjudicatário será notificado para, no prazo de cinco dias úteis, comprovar a 

situação de regularidade de que trata o subitem 10.1.1, mediante a apresentação das 

certidões respectivas com prazos de validade em vigência, sob pena de a contratação 

não se  realizar. 

10.1.2- O adjudicatário deverá assinar o instrumento de contrato, no prazo de cinco 

dias corridos contados da data da convocação, podendo ser prorrogado uma única 

vez por igual período a critério desta Câmara Municipal, sob pena de decair do direito à 

contratação se não o fizer, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital; 

10.1.3- Tratando-se de microempresa ou empresa de pequeno porte, cuja 

documentação de regularidade fiscal tenha indicado restrições à época da fase de 

habilitação, deverá comprovar, previamente à assinatura do contrato, a regularidade 

fiscal, no prazo de cinco dias úteis, a contar da publicação da homologação do 

certame, prorrogável por igual período, a critério desta Câmara Municipal, sob pena de 

a contratação não se realizar, decaindo do direito à contratação, sem prejuízo das 

sanções previstas neste edital; 

a) Não ocorrendo a regularização prevista no subitem anterior, retomar-se-ão, em 

sessão pública, os procedimentos relativos a esta licitação, sendo assegurado o 

exercício do direito de preferência na hipótese de haver participação de demais 

microempresas e empresas de pequeno porte, cujas propostas de preços se encontrem 

no intervalo estabelecido no subitem 7.9.1; 
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b) Na hipótese de nenhuma microempresa e empresa de pequeno porte atenderem 

aos requisitos deste Edital, será convocada outra empresa na ordem de classificação 

das ofertas, com vistas à contratação. 

10.2- A empresa contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, 

compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as condições de 

habilitação e qualificação, exigidas na licitação, apresentando documentação revalidada 

se, no curso do contrato, algum documento perder a validade. 

10.3 - O contrato será celebrado com duração de um ano, tendo inicio em 25 de 

Janeiro de 2018, podendo ser prorrogado por Termo Aditivo. 

 

11 - DA FORMA DE ENTREGA 

11.1 - A ordem de entrega/serviço expedida após a assinatura do Contrato indicará: 

os nomes da Empresa, o local de entrega ou da prestação de serviço. A Contratada 

fica obrigada a fornecer ou prestar o serviço no prazo e preço pactuado, sob pena de 

serem aplicadas as sanções previstas no Contrato. 

11.1.1 - A Ordem de Entrega/Serviço será enviada ao fornecedor por meio de e-mail 

informados na proposta comercial da Empresa; será ônus da empresa vencedora 

comunicar eventual alteração do telefone e do e-mail informados em sua proposta 

comercial. 

11.1.2 - O fornecedor/prestador de serviço que, convocado, recusar-se 

injustificadamente em confirmar o recebimento da ordem de entrega/serviço no prazo 

de 01 (um) dia útil após o recebimento, poderá sofrer as sanções previstas pela 

inexecução do ajuste. 

11.1.3 - O prazo de execução dos serviços é de 12 (doze) meses, podendo ser 

prorrogado nos termos do art. 57, II da lei 8.666/93. 

11.1.4 - O responsável pelo recebimento da execução dos serviços fará o 

acompanhamento de todas as faturas nos quais deverão estar de acordo com as 

especificações técnicas do Termo de Referência, podendo, se for ocaso, recusar 

parcialmente ou totalmente os serviços caso o mesmo  não atendam as especificações 

técnicas descritas no termo de referência. 

11.2 - A contratação com fornecedor/prestador de serviços será formalizada por 

intermédio de Contrato, emissão de nota de empenho de despesa, autorização de 

compra, ordem de entrega/serviço ou outro similar, conforme disposto no artigo 62, da 

Lei 8666/93. 
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12 - FORMA DE PAGAMENTO 

12.1 – O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias a partir do recebimento 

do objeto/prestação dos serviços. Para entrega do objeto deverá ser emitida a Nota 

Fiscal Eletrônica, devidamente atestada pelo setor de Competente por meio de cheque 

nominal, boleto bancário , depósito bancário ou em conta corrente indicada pela 

empresa contratada.  

12.2 - Quando for constatada qualquer irregularidade na Nota Fiscal/Fatura, será 

imediatamente solicitado ao contratado, carta de correção, quando couber, ou ainda 

pertinente regularização, que deverá ser encaminhada a esta Câmara Municipal no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas;  

12.2.1 - Caso o contratado não apresente carta de correção no prazo estipulado, o 

prazo para pagamento será recontado, a partir da data da sua apresentação. 

 

13- SANÇÕES 

Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o 

contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para este 

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 sujeito à sanção prevista no artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02. 

13.1 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar 
o instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o a seguinte penalidade: 
I - Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; 

13.2. O atraso na execução do serviço licitado, poderá sujeitar à CONTRATADA a 

multa de 0,5 % (zero vírgula cinco por cento) do valor total do objeto em atraso, por 

dia. 

13.3. Pela execução do objeto em desacordo com o especificado, a CONTRATADA será 

notificada a apresentar defesa prévia para efeitos de aplicação da penalidade definida 

no subitem abaixo, ou sanar as irregularidades no prazo de 24 (vinte e quatro) horas 

(este prazo poderá ser reduzido ou ampliado a critério do Contratante). 

 13.3.1. Decorrido o prazo da defesa prévia, o contratante poderá aplicar multa 

diária de 1 % (um por cento) do valor total do objeto em desacordo enquanto persistir 
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a irregularidade, até o prazo de 30 (trinta) dias, quando se caracterizará a inexecução 

total do contrato. 

13.4. As multas a que aludem os itens 13.5.2. e 13.5.3. e seu subitem não impedem 

que a Administração rescinda unilateralmente o Contrato e aplique as outras sanções 

previstas neste Edital. 

13.5. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, o contratante poderá, garantida a 

prévia defesa e observado o disposto no item 13.7. deste Edital, aplicar à 

CONTRATADA as seguintes sanções: 

 13.5.1. Advertência; 

 13.5.2. Multa de 30% (trinta por cento) pela inexecução total calculada sobre o 

valor total do Contrato; 

 13.5.3. Multa de 10% (dez por cento) pela inexecução parcial calculada sobre o 

valor do Contrato em atraso; 

 13.5.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com o Município, por prazo não superior a 05 (cinco) anos; 

 13.5.5. O licitante que ensejar o retardamento da execução do certame, não 

mantiver a proposta, lance ou oferta, falhar ou fraudar na execução do contrato, 

comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, 

garantido o direito prévio da citação e da ampla defesa, ficará impedido de licitar e 

contratar com a Administração, pelo prazo de até cinco anos, enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a 

própria autoridade que aplicou a penalidade; e 

 13.5.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a 

Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou 

até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 

penalidade, que será concedida sempre que o fornecedor ressarcir a Câmara pelos 

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção. 

13.6. Os prazos para defesa prévia serão de 05 (cinco) dias úteis, na hipótese de 

multa e impedimento de contratar com a Câmara, e de 10 (dez) dias na hipótese de 

declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública. 

13.7. O valor das multas aplicadas será recolhido aos cofres do Município de Queluz, 

dentro de 03 (três) dias úteis da data de sua notificação, mediante guia de 

recolhimento oficial. 
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14- DISPOSIÇÕES FINAIS 

14.1- As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da 

ampliação da disputa, respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes, 

desde que não comprometam o interesse público, a finalidade e a segurança da 

contratação. 

14.2- O resultado do presente certame será divulgado no átrio da Câmara, após a 

conclusão do Pregão. 

14.3- Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro. 

14.4- Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na 

esfera administrativa, será competente o foro da Comarca de Queluz. 

 

 

Queluz, 10 de Janeiro de 2018. 

 

 

 

Paula Elias da Silva 

Presidente da Câmara 
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1 - OBJETIVO:  

1.1- CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE 

SOFTWARES À SERVIÇOS EM SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTÃO PÚBLICA, COM 

ATENDIMENTO ÁS EXIGÊNCIAS IMPOSTAS PELO TCE/SP. 

2 - MOTIVAÇÃO / JUSTIFICATIVA 

2.1 - A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO se justifica pela necessidade de 

renovação do contrato em vigor. 

3 - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS/ VALORES REFERENCIAIS DE MERCADO 

3.1 – LOTE (valor global) 

MÓDULO 1 - FINANÇAS PÚBLICAS: 

CONTABILIDADE PÚBLICA, TESOURARIA, CONTROLE DE EXECUÇÃO 

ORÇAMENTÁRIA, PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO. 

MODULO 2 – RECURSOS HUMANOS: 

 FOLHA DE PAGAMENTO, GESTÃO DE PESSOAL. 

MODULO 3 – ADMINISTRAÇÃO: 

 GERENCIAMENTO , AUDITORIA E ACESSO. 

MODULO 4 – SUPRIMENTOS: 

 GESTÃO DE PATRIMÔNIO PÚBLICO 

MODULO 5 – WEB: 

 ACOMPANHAMENTO NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA. 

VALOR GLOBAL ESTIMADO EM  R$ 41.750,00 ( quarenta  e um mil  setecentos 

e cinquenta reais). 
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ANEXO II 

 
 

DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
 
Pregão nº 01/2018 
EMPRESA “XYZ”, devidamente inscrita no CNPJ sob o nº 00.000.000/0000-00, com 
sua sede ...(endereço completo)..., em conformidade com o disposto no art. 4º, inc. 
VII, da Lei nº 10.520/02, DECLARA que está apta a cumprir plenamente todos os 
requisitos habilitatórios exigidos no edital que rege o certame acima indicado.  
 
 
Obs.: em caso de microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa a estas 
equiparadas, a empresa deverá apresentar uma única declaração adaptada à sua 
situação, ou seja, que informe sua condição empresarial atual, o cumprimento de 
todos os requisitos habilitatórios exigidos no edital e eventuais restrições em sua 
regularidade fiscal, se existirem.  
 
 
 
 
Local e data  
 
 

Assinatura e nº do RG  
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ANEXO III 

 

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE 
PROPOSTA 

 
(Identificação da Licitação)  
 
(Identificação completa do representante da licitante), como representante 
devidamente constituído de (Identificação completa da licitante ou do Consórcio), 
doravante denominado (Licitante/Consórcio), para fins do disposto no item 
(completar) do Edital (completar com identificação do edital), declara, sob as penas 
da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que: 
(a) a proposta apresentada para participar da (identificação da licitação) foi 
elaborada de maneira independente (pelo Licitante/Consórcio), e o conteúdo da 
proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido 
ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da 
licitação), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;  
(b) a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar da (identificação 
da licitação) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante 
potencial ou de fato da (identificação da licitação), por qualquer meio ou por 
qualquer pessoa;  
(c) que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de 
qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) 
quanto a participar ou não da referida licitação;  
(d) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da 
licitação) não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou 
discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da 
licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;  
(e) que o conteúdo da proposta apresentada para participar da (identificação da 
licitação) não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discu-
tido ou recebido de qualquer integrante de (órgão licitante) antes da abertura oficial 
das propostas; e  
(f) que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que 
detém plenos poderes e informações para firmá-la.  
 
_______________________, em ____ de ________________ de _________.  
 

 
 
 
 
  



CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ 
         Estado de São Paulo  

 

 

 
 
 
 

ANEXO IV 

 
 

PROCURAÇÃO 
 
 
Pelo presente instrumento particular de procuração e pela melhor forma de 
direito, a EMPRESA “XYZ”, com sede na Rua ABC, nº 1, devidamente inscrita 
no CNPJ sob o nº 00.000.000/0000-00, representada, neste ato, por seu sócio-
gerente Sr.fulano de tal, brasileiro, casado, administrador de empresas, 
residente e domiciliado nesta capital, nomeia e constitui seu representante, o 
Sr.XXXX, portador da cédula de identidade RG nº 00.000.000-0, e do CPF nº 
000.000.000-00, a quem são conferidos poderes para representar a empresa 
outorgante no Pregão nº 000/20XX, instaurado pela(o) ...(nome do 
órgão/entidade)..., em especial para firmar declarações e atas, apresentar ou 
desistir da apresentação de lances verbais, negociar os valores propostos, 
interpor ou desistir da interposição de recursos e praticar todos os demais atos 
pertinentes ao certame acima indicado.  
 
Local e data 
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ANEXO V 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL 

NOME / RAZÃO SOCIAL: _____________________________________________  

CNPJ nº __________________________________________________________  

Endereço: ________________________________________________________  

Representante Legal: ______________________________, RG _____________  

CPF ______________________, cargo que ocupa ________________________  

ESPECIFICAÇÕES -CONFORME ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA 

 

PRAZO DE VALIDAE DAS PROPOSTAS: 60 (SESSENTA) DIAS 

FORMA DE PAGAMENTO: 15 DIAS DA DATA DA LIQUIDAÇÂO DA NOTA FISCAL/ FATURA 

Apresentação Obrigatória:  Declaração impressa na proposta de que os preços apresentados 

contemplam todos os custos diretos e indiretos referentes ao objeto licitado. 

 

 

 
Queluz, ____ de _____________ de 20XX.                              

 

ASSINATURA E CARIMBO 
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ANEXO VI 

DECLARAÇÃO 

 

___________________________, inscrita no CNPJ nº _____________________, por 

intermédio de seu representante legal (procuração anexa), Sr. (a) 

_________________, portador do RG nº ______________________ e CPF nº 

________________________,  

DECLARA, para os devidos fins do disposto no art. 7, inciso XXXIII da Constituição 

Federal, acrescido pela Lei Federal nº 9854 de 27/10/99, que não emprega menor de 

18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e (assinalar com “X” 

conforme o caso):  

( ) não emprega menor de 16 (dezesseis) anos,  

( ) emprega menor, a partir de l4 (quatorze) anos, na condição de aprendiz.  

 

Queluz, ______ de ___________ de 20XX  

 

__________________________ 

                                            ASSINATURA E CARIMBO 
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ANEXO VII 

 

(FORA DOS ENVELOPES DE HABILITAÇÃO E PROPOSTA JUNTO COM O 

CREDENCIAMENTO) 

DECLARAÇÃO OBRIGATÓRIA DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA 

OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE PARA FRUIÇÃO DOS BENEFÍCIOS DA LEI 

COMPLEMENTAR Nº 123/2006 

 

                                     A empresa...... estabelecida ....... inscrita no CNPJ nº......., 

através do seu Representante legal Sr..........inscrito no CPF nº........RG 

nº.........DECLARA, para os fins do disposto na Lei Complementar nº 123/2006, sob as 

sanções administrativas cabíveis e sob as penas da lei, que esta Empresa, na 

presente data, enquadra-se como: 

 

(   ) - MICROEMPRESA, conforme inc. I do art. 3º da Lei Complementar nº 123, de 

14/12/2006; 

 

(   ) - EMPRESA DE PEQUENO PORTE, conforme inc. II do art. 3º da Lei 

Complementar nº 

123, de 14/12/2006. 

 

(  ) – COOPERATIVA, conforme disposto nos arts. 42 ao 45 da Lei Complementar nº 

123, de 14 de dezembro de 2006 e art. 34, da Lei nº 11.488, de 15 de junho de 2007. 

Declara, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do § 4º do art. 

3º da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006. 

 

                     Por ser expressão da verdade, firmamos o presente.                                                                      

, de                      de                 20XX. 

 

Assinatura  
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ANEXO VII  

 

MINUTA DO CONTRATO 

 

 

 

 

 

Contrato que entre si celebram a 

CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ 

e........................................................., para 

a prestação de serviços de locação de 

sistemas de Gestão Pública. 

 

 

 

 

Na secretaria da Câmara , situada à Praça Joaquim Pereira s/nº - centro, 

Queluz/SP, de um lado a CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ, inscrita no CNPJ/MF sob 

nº 01.772.145/0001-73, neste ato representada pelo Sr(a).................................................., 

Presidente da Câmara, de ora em diante designado CONTRATANTE e GESTOR DO 

CONTRATO, e de outro lado ...................................................., inscrita no CNPJ/MF sob 

nº ......................................., com sede à ..............................., nº ..., bairro ................ , 

município de ............................, representada pelo Sr(a). .........................., portador do 

RG nº .................................., inscrito no CPF/MF sob nº  ...................................,  na forma 

de seu estatuto social, na qualidade de adjudicatária da Pregão Presencial nº 01/2018, à 

qual se vinculam as partes, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, 

firmam o presente contrato de acordo com as normas emanadas das Leis Federais nºs 
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8.666/93, 8.883/94, 9.032/95, 9.648/98 e 9.854/99 e 10.520/02, com as seguintes 

cláusulas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

 

1.1– O presente contrato tem por objeto a prestação de serviços de locação de 

sistemas de gestão pública nas áreas: Administrativa (gerenciamento de auditoria e 

acessos), Financeira (planejamento e orçamento público, execução orçamentária, 

contabilidade, tesouraria), Recursos Humanos (gestão de recursos humanos e folha de 

pagamento), Suprimentos (gestão de patrimônio público), Portal da transparência bem 

como prestar atendimento com relação à elaboração e envio dos documentos e 

exigências em tempo hábil consoante aos Sistemas impostos pelo Tribunal de Contas do 

Estado de São Paulo.   

1.2– Consideram-se integrantes do presente contrato, como se nele estivessem 

transcritos, os documentos a seguir relacionados bem como seus eventuais anexos, ao 

quais neste ato, as partes declaram conhecer e aceitar: o instrumento convocatório do 

certame licitatório acima indicado, e a respectiva proposta elaborada e apresentada pela 

CONTRATADA. 

 

1.3– A critério exclusivo da CONTRATANTE, o objeto do presente contrato 

poderá sofrer supressões ou acréscimos de até 25% (vinte e cinco por cento) das 

quantidades acima ajustadas, mantidas as condições comerciais pactuadas, mediante 

termo de aditamento.  

Reduções maiores do que 25% (vinte e cinco por cento) somente serão aceitas se 

decorrentes de acordo celebrado entre as partes. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO REGIME DE EXECUÇÃO 

 

2.1 – Execução Indireta, através de empreitada por preço global, em base 

mensal. 
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CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA 

 

3.1 – O objeto desse contrato somente será recebido nos termos do artigo 73, 

inciso I e parágrafos, da Lei Federal nº 8.666/93, se estiver plenamente de acordo com 

as especificações constantes dos documentos citados em 1.2; 

3.2 – A CONTRATADA obriga-se a reexecutar, às suas expensas, no local 

estipulado e no prazo ajustado, após a notificação, os serviços que vierem a ser 

recusados pela CONTRATANTE, hipótese em que não ocorrerá pagamento enquanto 

não for satisfeito o objeto de contrato; 

3.3 – Se necessário a CONTRATANTE designará servidor para acompanhar e 

fiscalizar a execução contratual, o qual deverá receber definitivamente os serviços, 

dispensando o recebimento provisório, por se tratar de serviços profissionais. O 

recebimento se fará a cada mês , mediante anotação correspondente no documento 

fiscal de cobrança; 

3.4 – O recebimento definitivo não exime a CONTRATADA de sua 

responsabilidade, na forma da Lei, pela qualidade e correção dos serviços prestados. 

 

CLÁUSULA QUARTA – DO VALOR, DOS RECURSOS E DO PAGAMENTO. 

 

4.1 - O valor mensal do presente contrato é de R$.............. (......................), e o 

valor total anualizado é de R$ ..................... (...............................), e onerará os recurso 

orçamentários e financeiros reservados no elemento de despesa 3.3.90.39.00, 

01.031.0001.2.01 do orçamento da CONTRATANTE, fonte de Recurso: 1 - Tesouro; 

4.2 - Havendo divergência ou erro na emissão do documento fiscal, fica 

interrompido o prazo para pagamento , sendo iniciada nova contagem somente após a 

regularização desta documentação; 
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4.3 – O pagamento será efetivado pela Tesouraria da CONTRATANTE, através do 

pagamento de boleto bancário ou emissão de cheque nominal ao credor ou depósito 

bancário em conta da empresa. 

4.4 - Os preços contratados poderão ser reajustados anualmente através do 

índice IGPM – IBGE, quando da celebração de termo aditivo ao contrato celebrado. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DOS PRAZOS DE ENTREGA E VIGÊNCIA DO CONTRATO 

 

5.1 - O prazo de vigência deste contrato será de 12 (doze meses), para início dos 

serviços em 25 de janeiro de 2018 e término em 24 de janeiro de 2019. 

5.2 - Este contrato vigorará durante o período de execução dos serviços, podendo 

ser prorrogado, nos termos do artigo 57 da Lei nº 8.666/93, com redação modificada pela 

Lei nº 9.648/98, persistindo no entanto as obrigações, especialmente as decorrentes da 

garantia. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

6.1 - Executar os serviços objeto desse contrato nas condições previstas no 

instrumento convocatório e na respectiva proposta; 

6.2 - Ficar responsável pelas despesas de locomoção, hospedagem e 

alimentação de seus prepostos, se e quando necessárias; 

6.3 - Manter,durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 

respectivo procedimento licitatório; 

6.4 - Responsabilizar-se por todos os encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários da infortunística do trabalho, fiscais, comerciais e outros resultantes da 

execução desse contrato. A inadimplência da CONTRATADA, com referência a estes 
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encargos, não transfere à CONTRATANTE a responsabilidade de seu pagamento, nem 

poderá onerara o objeto de contrato; 

6.5 - Fazer prova da regularidade para com o INSS –Instituto Nacional do Seguro 

Social, mediante a apresentação de CND – Certidão Negativa de Débito, bem como 

perante o FGTS – Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, através da apresentação de 

CRF – Certificado de Regularidade do FGTS.  

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DO PREGÃO PRESENCIAL 

             

7.1 – A locação dos softwares adquiridos foram objeto de licitação na modalidade pregão 

presencial. O pregão citado é o de nº 01/2018. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA RESCISÃO E DAS SANÇÕES 

 

8.1- A inexecução total ou parcial deste contrato ou a recusa no fornecimento de 

informações relacionadas ao mesmo ensejará sua rescisão, nos casos enumerados no 

artigo  

78. no modo previsto pelo artigo 79, com as conseqüências no artigo 80, todos da Lei 

Federal nº 8.666/93, com redação modificada pela Lei nº 9.854/99; 

8.2 - A CONTRATADA sujeita-se às sanções previstas nos artigos 81, 86, 87 e 88 

da Lei Federal nº 8.666/93, nos termos previstos no instrumento editalício; 

8.3 - A aplicação de uma das sanções não implica na exclusão de outras 

previstas na legislação vigente; 

8.4 - As multas previstas não tem caráter compensatório, porém moratório, e 

conseqüentemente o pagamento delas não exime a CONTRATADA da reparação de 

eventuais danos, perdas ou prejuízos que seu ato punível venha a acarretar à 

CONTRATANTE. 
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CLÁUSULA NONA – DOS DIREITOS E DAS RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

 

9.1- Os direitos e as responsabilidades das partes são os que decorrem das 

cláusulas desta avença e do regime de direito público a que está submetida, na forma da 

legislação de regência. 

9.2 – As partes indicam seus representantes, que também serão os responsáveis 

pela gestão deste contrato e por toda a comunicação formal que diga respeito à relação 

contratual, que será por escrito: 

a) – Contratante:......................................................................................; 

b) – Contratada:.......................................................................................  

 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO 

 

10.1- As partes elegem o foro da CONTRATANTE, com renúncia expressa a 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para toda e qualquer ação oriunda do 

presente contrato e que não possa ser resolvida em comum acordo entre as mesmas. 

 

E, por assim estarem justas e contratadas as partes, mutuamente obrigadas, assinam o 

presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, para todos os fins de direito, 

na presença das testemunhas abaixo. 

 

Queluz,      de                      de  20XX. 
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Presidente da Câmara  

CONTRATANTE 

 

EMPRESA 

CONTRATADA: 

 

 

Testemunhas: 

 

1- Nome: _______________________________ 

    RG: _________________________________ 

    Assinatura: ___________________________ 

 

2 – Nome: ______________________________ 

      RG: ________________________________ 

      Assinatura: __________________________ 
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TERMO DE CIÊNCIA E DE NOTIFICAÇÃO 

CONTRATOS OU ATOS JURÍDICOS ANÁLOGOS 

 

 

 

 

CONTRATANTE: CÂMARA MUNICIPAL DE QUELUZ 

CONTRATADA:  

CONTRATO (nº de origem): ......  / 201.... – PREGÃO PRESENCIAL nº 01/2018  

OBJETO: LOCAÇÃO DE SOFTWARES DE GESTÃO PÚBLICA. 

 

 Na qualidade de Contratante e Contratado, respectivamente, do Termo acima 

identificado, e, cientes do seu encaminhamento ao TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO, para 

fins de instrução e julgamento, damo-nos por CIENTES e NOTIFICADOS para acompanhar todos 

os atos da tramitação processual, até julgamento final e sua publicação e, se for o caso e de 

nosso interesse, para, nos prazos e nas formas legais e regimentais, exercer o direito da 

defesa, interpor recursos e o mais que couber. 

 Outrossim, estamos CIENTES, doravante, de que todos os despachos e decisões que 

vierem a ser tomados, relativamente ao aludido processo, serão publicados no Diário Oficial 

do Estado, Caderno do Poder Legislativo, parte do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, 

de conformidade com o artigo 90 da Lei Complementar Estadual nº 709, de 14 de janeiro de 

1993, iniciando-se, a partir de então, a contagem dos prazos processuais. 

 

Queluz,     ....... de .......................... de 20.... 

 

 

Câmara Municipal de Queluz                                              CONTRATADA:                                                                
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