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AN1:g<01 - TERMO on REFERENCIA
PREGAO ELETRDNICO N” 2911.01/21-PE
PROCESSO ADMINISTRATIVO N" 26110001/21
l - DO OBJETO
_
_ ‘l.1.*_ 7 PRE_STA(;AO‘_
SERVICOS DE LICENCA DE USO (ARRENDAMENTO) E
MANU1 l;~N(,A() DE
SISIEMAS lN_FORMAT!ZADOS. INTEGRADOS DE CONTABILIDADE.
LICITACAO E PORTAL DA TRANSPARENCIA. JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MILH/5».
2 - DA JUSTIFICATIVA

2.1 A Contrataqﬁo. objeto deste Tenno de Refcréncia cncontra justiﬁcativa na necessidade de uso de um
qistema informatizado qua execute e auxilie os colaboradores nas atividades pertinenles diérias no setor de
Rccursos Humanos. gcraoiio de relatorios mensais e anuais dos setores supracitados, aﬁm do cumprimenzo das
olwigaooes exigidas cm Lei. garantindo assim a eﬁciéncias do orgﬁo cxecutivo em questﬁo c as obrigaooes
Icuais.

2.2. A presentc contratagiio justiﬁca-se diante do uso de sistemas para uma maior agilidadc no trabalho
d-.~s"c|11pc|1l1ado pelos scwidores. controlando e garantindo eﬁcécia e c-onferindo exatidéo das informaooes com
legitimidado e transparéncia.
2.3. Com a ﬁnalidade do utilizar 0 sistema informatizado. obedecendo £1 legislaoéio vigente (Lei de
Responsabilidade Fiscal e outras pertinentes £1 matéria) e aos requisitos do Tribunal de Contas do Estado do
Ccaré.
2.4. O sislema doveré permitir através dos dados compilados a fornecimento de informaooes que propiciern a
anailisc gerencial dc possiveis comparativos entre exercicios ﬁnance-iros de forma que auxilie na tomada de
decisoes estratégicas para o Municipio do Mill1E1fCe.
2.5. O conjumo do sistemas tcrei integraqzﬁo emre os modules que o compoem, apresentando as seguintes
vantagens para a administraoi-'10 pﬂblica:
a) Comunica1;€1o uniﬁcada dos dados contzibeis. lioitatorios. contratuais. ﬁnancciros (tesouraria) e oroamento;
h) Utilizaqﬁo do sistema off-line quando houver necessidadc dc acesso remoto ou falha do conexﬁo com
internet. Dessa forma, os scrvidores sempre terﬁo um meio para operar o sistema em casos imprcvisiveis;
c) C ompatibilidade do sistema com 0s equipamentos jzi existemes na estrulura administrativa do Municipio de
Milhﬁ/Ce. sem necessidade do gastos adicionais para adequagzoes
d) Atualizaoﬁo aulomética do sistema com a legislaqﬁo vigente exigidas pelos Tribunais de Contas da esfera
gow:r11an1e|1tal. sem onus adicional para 0 Municipio do Millxﬁ/Ce

c) l|nplamaq;ﬁo do software que atcnda com estabilidade o Municipio. sem necessidade de dispender estorgos
para del'|ni:;z?io do sistema proprio para a administragzﬁo poblica local:
D Fomccimenio do informagzoes que propiciem a realizaqzﬁo/efetivaqzﬁo da prestagﬁo de contas ao Tribunal de
(‘omas do Estado do Cearé e demais antes ﬁscalizadores, além de suporte para geraoﬁo de infonnaoﬁo de
receita. despesa e licitaooes na conformidade da Lei Complementar 11° I31/2009 c Lei de Acesso a lnformagéo.
3 - DA JUSTIFICATIVA PARA AGRUPAMENTO DOS [TENS EM LOTES
3.] - lnformamos que os itens foram agrupados em lotes pelos seguintes molivosz Os itens séio dc mesma
natureza e guardam rclaoﬁo entre si: Hé no mercado diversas empresas capazes do atender ao fornooimento
simulténeo dc todos os itens quc fazem parte dos grupos, os itens a serem adquiridos sﬁo comuns e hén grandes
quantidades do fornccedores no mercado; O fato da licitaqﬁo ser por grupo também recai no fato de buscar
diminuir o nﬁmero do fornecedores contratados. com vistas a preservar o mziximo possivel a rotina das
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unidados. quo sﬁo afetadas por evontuais doscompassos no Fornocimonto dos produtos por diforontos

i'orn<_:codo|"os. Nessa iinha. o fato do lidar com um [mico fornocodor do cada sogmonto diminui o custo
admmistralivo do geronciamento do todo o processo do conaratagao: prostaoﬁo dos sowigos o garantias dos
mosmos. O aumonto da eﬁciéncia administrativa do setor pilblico passa poia otimizagzao do gerenciamonto de
sCilS contratos. Essa eﬁciéncia administrativa tamhém é do estatura constitucional e dove ser buscada pela
ad|ninisn'a<;€1o pnblica:
3.2 - A licitaoao. para a contratagao do quo trata o objoto dosto Tormo do Roforéncia o sous Anexos, om lote(s)

justiﬁca-so pela necessidado do preservar a intogridade qualitativa do objoto, voz quo varios fomecodores
poderao implicar nas dificuidados goronciais o. alé mosmo, na busca da uniformidado do prooos, pois a
contratagao tom a ﬁnalidado do i'ormar um todo unitario. Some-so a isso a possibilidado do ostabolocimonto do

um padrao de qualidade o eﬁciéncia quo pode sor acompanhado ao largo da prestaoao dos servioos. o quo ﬁca
sobremanoira diﬁcultado quando se trala do divorsos prestadores do sen/igos ou fornecodores com divorsos
preqos para um mesmo item:
3.3 - O nao parceiamento do objoto om itens. nos termos do art. 23. §l°. da Lei n° 8.666/1993. neste caso, so
domonstra técnica o oconomicamento viavol e nao tom a ﬁnalidade do reduzir o carator compotitivo da
licitagao. visa. tao somcnto, assogurar a geréncia segura da contrataoao. o principalmente, assogurar. nao so a
mais ampla compotioao nocossaria om um procosso licitatorio. mas também. atingir a sua ﬁnalidado e

efotividado. quo é a do atonder a contonto as nocossidados da Adininistraoao Pﬁblica:
3.4 - O agrupamonto dos itons faz-so necossario haja vista a coloridadc. economia do oscala. a oficiéncia na
ﬁscalizaoao do contrato (mico e os transtornos que podoriam surgir com a oxisténcia do duas ou mais cmprosas
para a prestagzao dos sorviqos licitados. Assim com doslaque para os principios da oﬁciéncia o oconomicidado.
é imprescindivol a licitagrao por grupo:
3.5 - No que é pertinente aos lotos. a pratica tom demonstrado quo para alguns casos a licitaoao feita por lote
atcnde molhor ao intorosso ptibiico que por itom, tondo em vista quo os itens foram divididos para atonderem a
loros cspcciﬁcos. guardada a devida ospociﬁcidado do cada objoto por loto. Dossa forma, além da coloridado
quc é um dos principios da licitargao na modaiidado progao, os licitantos possuom a possibilidado do
apresontarem melhores ofertas nos lancos. considorando as dosposas com frotos, mao do obra, descontos
obtidos com fornecedores. etc. Som diivida so a omprosa vem participar licitaoao sabondo quo podora lograr-so
vencedora apenas em um item, osto produto ou sorvigo sora cotado bom mais caro para quo a mosma nao tonha
prejuizos. como ja citado. com frotos. combustivois. manutenoao. mao do obra. dontre outros, otc.:
3.6 - Muitas vozes quando a licitagrao é roalizada por item. ha demora om so entrogar os produtos ou sorvioos.
por quo aigumas empresas on possoas ﬁsicas nao comparecem para assinar o contrato ou nao cumprem com o
mosmo. Assim. a Administraqao tem quc convocar o segundo. terceiro. quano e demais colocados, até que
consiga um quo tonha interosse do assumir aqueie detorminado item, muitas vezos com um valor que nao
viabiliza sor assumido do forrna isolada, o quo nao ocorro om uma lioitaoao por Ioto;
3.7 - Saliente-so ainda que todos os procos unitarios dovam ser apresontados c-onforme o valor do morcado. fato
este a ser veriﬁcado nas propostas aprosontadas, considorando que para esses objotos varias omprosas
costumam participar do cortame o os preoos cotados serao voriﬁcados so roalmonte sao os monorcs proqos
val idos apresentados;
3.8 - Ponanto. inquestionavelmente a licitaoao realizada por Ioto atende molhor ao interesso p£1biico.ja quo.
dentre outros. tom assegurado o principio da economicidado;
3.9 - Nomro ponto. observamos quo quando se oomprova que o critério do julgamonto por prego por iote so
justiiica. mormonte por nao gcrar prcjuizo ao certame e ainda nao ferir a competitividade, constatamos
inclusive que se torna mais facil para qualquor licitante oforocer monores vaioros para lotes corn varios itens do
que para lotes com poucos ou somonto um item:
3.10 - Nao ha qualquer projuizo ao certamo com o critério cscolhido. 0 julgamento sora procedido
rosguardando principios fundamentais. tais como. igualdade o compotitividado. e om conformidado com as
exceooes tratadas om lei. tornando, portanto inoxoravoi a rogularidado desta licitaoao;
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3.ll - Nao so tom como novidado ainda noste Municipio quo procoda a licitaooes julgadas por item quo
atondoram sobromanoira ao intorosso publico, oitamos como oxomplo quo alguns Progoos realizados. quo fora
julgado por monor prooo por loto o fora oxitoso dosdo o prooodimonto licitatorio até a oxocuoﬁo do contrato;
3.12 - Com ofoito. as justiiicativas para a adooao do loto nosso cortamo sao plonamonte corroboradas. por sor
ossa a opoao mais adoquada do ponto do vista oporaclonal o oconomico. tal como rotrata a Siimula 247/TC U.
O TCU so posicionou no sontido quo:
"Cabo considorar. porém, quo 0 modolo para a contrataoao parcolada adotado nosso parocor utilizou uma

oxcossiva pulvorizaoéio dos sorvioos. Para cada um do cinco prédios. previram-so varios contratos (ar
condicionado. instalaooos oiétricas o olotronicas. instalaooes hidrossanitarias. civil). Esta oxagorada divisiio do

objcto podo maximizar a inﬂuénoia do fatoros quo contribuom para tornar mais dispendiosa a contrataoao (...)
cmbora as cstimativas numéricas nao mostrom consisténcia. nao ha nos autos nenhuma ovidéncia no sontido

oposto. do quo o parcolamento soria mais vantajoso para a Administraoao. A0 contrario, os indicios sao
c_oi_nt_'i_tlentes em considorar a licitaoao global mais og_o_n6mica“ (Acordao no 3|40/2006 do TCU). (grifo
nosso)
U TCU também tom dito quo a coisa dove sor avaliada caso a caso. No Aoordao 5l34r‘20l4-Sogunda Camara,

por oxemplo, o rolator foi muito ltioido ao aﬁrmar quo o relator quo nao houvo a alegada afronta a
jurisprudéncia do TCU. ressaltando quo:

“a imerpretag;(io do Srimula/TCU 24 7 mio pode se reslringir ri sua Iiteralidade, quando ela se rqfere a itens.
A purtir dc uma interpretagﬁo sislémica, Iui do so entender itens, fares e grupos”.
F. um dos argumontos mais intorossantos a so lovar om oonta na hora do optar ontrc ITEM ou LOTE é a

capaoidado oporacional da unidado para lidar com divcrsos contratos. Isso ficou bem ontondido no Acdrdria
2796/2013-Plemiriu e no Acdrdao 5301/2013-Sogunda Cﬁmara
No Acordao n° 2.796/20l3. o TCU assovora quo a “adjudicaoao por grupo ou loto nao podo ser tida, em
principio, como irregular“. o admite quo "a porspectiva do administrar inlimoros contratos por um corpo
do servidoros roduzido pode so onquadrar. em nossa visio, na excogiio prevista na Slimula n“ 247, do quo
lravoria prciuizo pa_ra_o coniuntodos hens a soron_1_ adquiridos” (grifou-so e negritou-so). Logo. a possivel
ineticiéncia na gostao o ﬁscalizaoao do servioos. oriunda muitas vozosdo uma Administraoao com quadro
pcssoal do sowidorcs bastanto roduzido, como acontoco, om inilmoros Orgaos/Entidados. podo, na visao do
'l'(.‘U. sorvir do supodanoo para utilizaoao do critério global.
O proprio TCM./CE ja so manifostou através do Acordio n° 688/2017. do lavra do Nobro Conso|hoiroSuhstituto. Dr. Davis Santos Matos. quo julgou o procosso 201 l.MRU.PCS.l0i47/l2. pola possibilidado do
juigainento por lotos. a sabor:
"(...) No emanto. a ad_iudicac;ao por loto. também autorizada pola mosma norma, nao podo sor doscartada. razao
pola qual continua no lequo do oscolhas do gostor ptiblico.“
3.13 - lsto posto. optou-so por adotar um progao do tipo monor prooo por loto. ao invés do um progao com base
no monor prooo por itom. por ontondor quo a contrataoao dessa forma seria mais vantajoso o convonionto.

aumontaria a uniformidado dos valoros o fornocimontos. o roduziria os riscos do conﬂitos. Além disso. mesmo
om so tratando do licitaoao do tipo monor prooo por loto. os valores por item ainda assim dovorao ser levados
om considoraoao o voriﬁcada sua cooréncia com o morcado. ovitando-so distorooos nos valores para cada itom
om vistas a roalidado morcadologica.
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4. DAS ESPECIFICACDES DOS SISTEMAS
4.1. LICENCA DE USO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE
U sislcma lniiormatizado do Contabilidado dovora no minimo tor as soguintos funcoos ou caractoristicas:

4.1.1.) Dovora sor oompativol com ambionto multiusuario. pormitindo a roalizacao do tarofas concorrontos;
4.1.2.) Funcionar em redo sob um dos sistemas oporaoionais Windows 2000, Unix ou compativois. OS/2
Server. Novoll Netwaro ou OS/400. com as estaqoes do trabalho rodando sob sistema oporacional compativol
com a Solucao dc Tccnologia da lnformacao;
4.1.3.) Tor o controlo ofotivo do uso dos sistomas, oforocondo soguranca contra a violacao dos dados ou

acessos indovidos as informacoos. por moio do uso do sonhas:
4.1.4.) Utilizar a lingua portuguosa para toda e qualquor comunioacao dos sistemas aplicativos com os
usuanos:
4.1.5.) Assegurar a imegracao do dados do cada sistoma garantindo quo a infomwacao soja alimontada uma

umca vez;
4.1.6.) Permitir idontiﬁcar o formato dos campos do omrada do dados:
4.1.7.) Pormitir a visualizacao dos rolatorios om tela, bom como a gravacao opcional dos mosmos om arquivos,

com saida om pen drive ou disco rigido. o a solecao da improssora da redo dosojada;
~1.|.8.)Pcrmitir consultar as tabolas do sistoma. som pordor as informacoes ja rogistradas na toia corronto o
pcrmitindo rocuporar dados ncla contidos para proonchimonto automatico do campos;
4.1.9.) Possuir atualizaoao on-lino dos dados do entrada. pormitindo acosso as infonnacoos logo apos o término
do lransacao;
-1.1.111.) Possuir rotinas do backup o restore:
41.1.11.) Aprosontar feedback imodiato na selecao do: opcoes do menu. icones. botoos o proonchimenlo do
campos:
4.1 .12.) Bloquear a digitacao quando o numero do caracteres ultrapassarom o nurnero maximo pormitido para
os campos do ontrada do dados;
4.1.13.) Exibir mensagens do adverténcia ou monsagens do aviso do orro informando ao usuario um
dotorminado risco ao oxccutar funcoes o solicitando sua oonfirmacao;

-1.1.14) Devora gorar os arquivos magnéticos (SIM) conforme as normas do Tribunal do Contas de Estado do
C oara - TC E:
4.1.115.) Dovora oxportar as informaooos contabois o ﬁnancoiras para a planilha do Sistoma do lnformacoos
Contabois e Fiscais do Sotor Publico Brasiloiro (Siconﬁ) do Rolatorio Rosumido da Exocucao Orcamontaria
(RREO):
4.1.16) Devora oxportar as informacoos contabois e ﬁnancoiras para a planiiha do Sistoma do lnformacoos
(Tontabeis o Fiscais do Sotor Publico Brasiloiro (Siconﬁ) do Rolatorio do Gostao Fiscal (RGF);
4.1.17) Devera exportar as informacoos contabois para a planilha do Sistoma do Informacoos Contabois o
Fiscais do Sotor Publico Brasileiro (Siconﬁ) da Doclaracao do Contas Anuais (DCA);
4.1 .18.) Podcra fazer o dosfazer as acoos oxecutadas polos sistomas aplicativos.

4.2. SISTEMA nvrnonano up ADMINISTRACKO ORCAMENTARIA E FINANCEIRA
(SOFTWARE on ORCAMENTO PUBLICO)
4.2.1 .) Gorar a proposta orcamontaria para 0 ano soguinto utilizando o orcamonto do ano om oxocucao. o
pormite a atualizacao do contoudo e da ostrutura da proposta gorada:
4.2.2.) DisponilJili?ar. ao inicio do oxorcicio. o orcamonto aprovado para a oxocucao orcamontaria. Em caso do.
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ao inicio do exercicio. nﬁo se ter o orcamento aprovado_ disponibiliza dotacoes conforme dispuser a legislacéo
municipal:
4.2.3.) Permitir atualizaoﬁo total ou seletiva dos valores da proposta orcamentéria através da aplicaqﬁo de
percentuais ou indices;
4.2.4.) Armazenar os dados do orcamemo e disponibiliza consulta global ou detalhada por érgﬁo, fundo ou

enlidade da administracﬁo direta. autérquica e fundacional. inclusive empresa publica dependcnte. ou Unidades
Gesloras. conforme a Eslrulura Adminislraliva da Entidade Pizblica.
4.2.5.) Pcrmitir a geréncia e a atiralizacﬁo da tabela de Classiﬁcacﬁo Economica da Receita e da Despesa. da
lnbela de componentes da Classiﬁcacﬁo Funcional Programética e da tabela de Fontes de Recursos
especiﬁcadas nos anexos da Lei 4.320/64 e suas atualizacoes posteriores, em especial a Portaria 42. de
IJIU4/99. do Ministério do Orcamento e Gestiio, e demais Portarias da Secretaria do Tesouro Nacional - STN;
4.2.6.) Permitir a inclusﬁo das inforniacoes oriundas das propostas oroamentérias dos orgﬁos de administracéio
indireta (autarquia, fundacﬁo e empresa publica depcndente) para consolidacﬁo na proposta orcamentéria do
municipio, observando o dispositivo no artigo 50 inciso lll da Lei Complemcntar l0l/2000 (LRF);

4.2.7.) Permitir a abertura de Créditos Adicionais. exigindo informaciio da lcgislacﬁo dc autorizagiio c
resguardando o historico das alteracoes dc valores ocorridos;
4.2.8.) Emitir relalorio da proposta or<;arnentz'1ria municipal consolidada (administracéio direta e indireta)
conforme exigiclo pela Lei 4320164. Constituicﬁo Federal e Lei Complementar 101/2000 (LRF);
4.2.9.) Emitir todos os anexos de Orcamenlo. global e por orgéo. fundo ou entidade da administracﬁo direta.
autérquica e ﬁ.ll'lClﬂCl0I1ﬂl, inclusive empresa piiblica dependente. exigidos pela Lei 4320/64. pela Lei
Complementar 101/2000 (LRF) e legislacﬁo municipal:
Anexo I - Demonstracﬁo da Receita e Despesa Segundo as Calegorias Economicas:
Ancxo 2 - Receita Segundo as Categorias Economicas e Natureza da Despesa Segundo as Categorias
Economicas:
Ancxo 6 - Programa de Trabalho:

Anexo 7 - Demonstrative de Funcoes. Programas e Subprogramas por Projetos e Atividades (adequado a o
disposto na Portaria 42/99 do MOG);
Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funqocs Programas e Subprogramas conforme o vinculo com os
Recursos (adequado ao disposto na Portaria 42./99 do MUG):

Anexo 1) - Demonstrative da Despesa por Orgﬁios e Funcoes [adequado ao disposto na
MUG).

Portaria 42199 do

4.2.l0.) Gerar os arquivos magnéticos exigidos pelos Tribunais de Contas, conforme parts‘ introdutoria deste
documento. elencadas no Item I - Caracteristicas Gerais. em obediéncia 2'15 Resolucoes dos Orgﬁos de Controle
ljxtcrno Estaduais:

4.2.] I.) Ser compativel com ambiente multiusuério, permitindo a realizacﬁo de tarefas concorrentes;
~l.2.l2.) Funcionar em rede sob um dos sistemas operacionais Windows 2000. Unix ou compativeis. OS/2
Server. Novel! Netware on OS/400, com as estacoes de trabalho rodando sob sistema operacional compativel
com a Soluqéio de Tecnologia da lnformacﬁo;
42.13.) Utilizar ano calendzirio com quatro algarismosl
4.214.) Possuir o controle efetivo do uso dos sistemas. oferecendo seguranca contra a violaeﬁo dos dados ou
acessos indevidos érs informacoes. através do uso de senhas:
4.2.l5.) Permitir a visualizaczio dos relatorios em tela. bem como :1 gravacﬁo opcional dos mesmos em
arquivos, com saida em pen drive ou disco rigido_ e a selegﬁo da impressora da rede desejada:
4.2. I 6.) Ser parametrizével pelo usuério. em tabelas de fécil compreenséo;
4.2.l7.) Assegurar a integragiio de dados de cada sistema garantindo que a infommqﬁo seja alimentada uma
(mica vez:

4.2.l8.) Utilizar a lingua portuguesa para toda e qualquer comunicacrio dos sistemas aplicativos com os
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usuanos:
4.219.) Exibir mensagens dc adverténcia on mensagens dc aviso de erro informando ao usuério um
determinado risco ao executar furieoes e soiicitando sua conﬁrmaeao:
4.2.20.) Respeitar a padronizacao de cor, tamanho e nomenclatura nas telas e campos.
4.2.2I.) Contabilizar as dotacoes orcamentarias e dcmais atos dc execucao orcamentaria e ﬁnanceira para
organ. fundo. despesas obrigatorias ou entidade da administracﬁo direta. autarquica e fundacional. inclusive

empresa publica dependente:
4.2.22.) Permitir que os empenhos ordinario. global e estimativo sejam passiveis de anulacao parciai ou total:

4.2.23) Permitir que ao ﬁnal do exercicio os empenhos que apresentarem saldo possam ser inscritos ern restos
a pagar dc acordo com a legislacao. posteriormente liquidados ou canceladosg
4.2.2-4.) Permitir iniciar mes ou ano. mesmo que nao tenha ocorrido o fechamemo contabil do anterior.

nlualizando saldos e mantendo a consisténcia dos dados;
4.2.223.) Permitir a adoeéio sistematica da conta iinica, havendo a utilizaeao do modulo de lesouraria através das
conciliaeoes bancarias automaticas e pagamentos on-line:
42.26.) Emitir "Relaoi"-'10 de Ordens de Pagamento a serem pagas". para envio ao banco apos assinatura do
Ordcnador dc Dospesa. ou pagamentos on-line;
4.227.) Possuir rotina para emissao do cheques;
-I228.) Gerar arquivos em meios eletronicos contendo dados detalhados de todos os pagamentos a serem
eI’elivados pelo sistema bancario:
42.29.) A conciliaqzao bancaria devera disponibilizar rotina que processa arquivo, recebido diariamente do
banco. contendo 0 movimento de entrada e saida do dia e saldo ﬁnal das contas correntes mantidas pelo
municipio no banco. efetuando a conciliaeao bancaria e promovendo. automaticamente o comrole ﬁnanceiro;
4.2.30.) Gerar relatorios e arquivos em meios eletronicos solicitados na Lei Complementar IOI/2000 (LRF)

com vistas a atender aos Artigos 52 e 53 (Relatorio Resumido da Execucao Orcamentaria), Artigos 54 e 55
(Relatorio da Gestao Fiscal) e Artigo 72 (Despesas com Servieos de Terceiros). observada a Portaria 471 da
Sceretaria do Tesouro Nacional, de 27/0912000 e a Lei 9755198:
4.2.3 I .) Permitir a transferéncia automatica para o exercicio seguinte de saldos de balanco no encerramento do
exercicio:
4.2.32.) Possibilitar imprimir dados basicos do empenho e seu interessado para identiﬁcaeao de processos dc
despesa:
4.2.33) No cadastramento do empenho o sistema devera incluir. quando cabivel. infonnacoes sobre processo
licitatorio (numero do proccsso). fonte de recursos e codigo da obra: Cod Convénio;
4.2.34) Emitir. sob solicitacao. relatorios da despesa orcamentaria e extra oroamentaria, permitindo seleoao

pelo usuario de opcoes por nilmero de empenho. por data, por credor e por dotacﬁo até menor nivel de
detalhamento:

I. Empenhada:
2. Liquidada:
3. Paga:
4. A pagar:
-I235.) Emitir. sob solicitagzéio. os relatorios:

I. Domonstrativo de Repasse de Recursos para a Educacao. conforme Lei 9394/96 [LDB), que demonstre
as rcccitas que compoem a base de calculo. o percentual de vinculacao. o valor arrecadado no periodo e o valor
do repasse:
2. Demonsirativo de Repasse dc Rccursos para a Saude. oonforme Emenda Constitucional 29, que demonstre
as receitas que compoem a base dc calculo. o percentual dc vinculaoao. 0 valor arrecadado no periodo e o valor
vinculado:
3. Demonstracao de Saldos Bancarios:
4. Boletim Diario da Tesouraria;
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5. Demonstrativo Financeiro do Caixa'
6. Dcmonstracao diaria de receitas arrecadadas e despesas realizadas, oreainentaria e extra oreamentzfiriaz
7. Restos a pagar que apresente. por exereicio. os reslos a pagar processados, os restos a pagar nao
processados. por Fornecedor ou por dotacao totalizando a eada quebra;
8. Posicao Atual das Dotac-ﬁes quanto a situaoao da Despesa (empenhada e liquidada);
9. Livro razao das contas contabeis:
I0. Diario do movimento oreamentario e extra orcamentario.
42.36.) Emitir relatorios conforme Resolucao do Senado Federal 78/98 com a Sintese da Execueao
Urrgamentaria, compreendendo os seguintes relatorios da Lei 4320/64 e suas atualizacoes posteriores:
I. Anexo I6 - Demonstraeao da Divida Fundacla lnterna;
2. Anexo I7 - Demonstraeﬁo da Divida Flutuante;
4.2.3 7.) Emitir sob solicitaeao os seguintes relatoriost
I. Dos gastos com Educaoao. conforme a Lei 9424/'96;
2. Dos gaslos do FUN DEB. conforme Lei 9394/96;

3. Dos gastos com Saude. conforme Emenda Constitucional 29;
42.38.) Emitir demonstrativo das dotaeoes comprometidas com despesas eorrentes e do capital em relaeao ao
saldo das dotacoes;
42.39.) Permitir a contabilizacao utilizando 0 conceito de eventos associados a roteiros contabeis e partidas
dobradas:
42.40.) Permitir que nos Iancamentos contabeis, as contas do ultimo nivel de desdobramento possam ser
detalhadas em contas correntes: (receitas e despesas)
4.2.4i .) Permitir a utilizacao de tabela que defina igualdades contabeis entre eontas ou grupo de contas. para
auxiliar na apuraeao dc impropriedades contabeis;
4.242.) Disponibilizar rotina que permita ao usuario a atuaiizacao do Plano de Contas. dos eventos e de seus
roteiros contabeiﬁl

42.43.) Tratar separadamcnte o movimento mensal das contas e. também. o movimento de apuraeao do
resultado do exercicio. alem do movimento de apropriacao deste resultado ao patrimonio municipal;
4.2.44) Admitir a utilizaeao de historicos padronizados e hisloricos com texto livre;
42.45.) Disponibilizar relatorio ou consulta de ineonsisténcia na contabilizacao diaria;
4.2.46) N50 Permitir exelusao ou cancelamento de langzamentos contabeis quando os arquivos magnéticos dos
Tribunais de Contas. conforme parte introdutoria deste documento. elencados no item I - Caracteristicas
Gerais.ja estiverem gerados:
4.2.47.) Permitir estornos de lancamentos. nos casos em que se apliquem;
4.2.48) Disponibilizar consultas a movimentaeao e saldo dc eontas de qualquer periodo do exercicio e do
exercicio anterior:
4.2.49) Emitir relatorios. sob solicitaeao:
I. Balancete Mensal;

2. Diario e Razao
42.50.) Emitir todos os relatorios da Contabilidade previstos na lei 4320/64. atendendo ao inciso Ill do Artigo
50 da Lei Complementar I01/2000 (LRF):
I. Anexo I0 - Comparativo da Receita Orcada COITI a Arrecadada:
2. Anexo I I - C omparativo da Despesa Autorizada com a Realizadaz
3. Anexo I2 - Balanco Orqamentario:
4. Anexo I3 - Balaneo Financeiro;
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5. Anexo I4 - Balance Patrimonial;
6. Anexo 15 - Demonstrativo das Variaqoes Patrimoniais:
4.2.5 I .) Atender ao PCASI’ ~ Plano do Contas Aplicado ao Sotor Publico. permitindo o dotalliainomo no my-Q1

exigido para eonsolidacao das contas nacionais. assim como a geracao dos demonstrativos DCASP
[I)e|nonsn‘acoes Conlabcis Aplicadas ao Sotor Publico). do aeordo com as normas constantes no Manual de
Contaliiiidade Aplicada ao Setor P1'|bIico (MCASP).
4.3. SOFTWARE DE LICITACAO
4.3. I . O sistema Informatizado de Licitacao devera no minimo ter as seguintes funeoes ou caracteristicas:

4.3.1.1. Gerar os arquivos magnéticos exigidos pelos Tribunals de Contas. eonfomie pane introdutéria deste
documento. elencadas no Item I - Caracteristicas Gerais_ em obediéncia as Resoiucgoes dos Organs de Controle
Externo Estaduais.

4.3.1 .2. Ser compativei com ambiente multiusuario. permitindo a realizaeao de tarefas concorrentes;
4.3.1.3. Funcionar em rede sob um dos sistemas operacionais Windows 2000, Unix ou compativeis, OS/2
Server. Novell Netware ou OS/400. com as estacoes de trabalho rodando sob sistema operacional compativel
cont a Solueao de Tecnologia da ltiformaeaog
4.3.1.4. Utilizar ano calendario com quatro algarismos;
4.3.1.5. Possuir 0 controle efetivo do uso dos sistemas, ofcrecendo seguranca contra a violaeao dos dados ou

acessos indevidos as informaeoes. através do uso de senhas;
4.3.1.6. Possuir atualizaeao on-line dos dados de entrada. permitindo acesso as informacoes atualizadas
imediatamente apos o término da transaeao;
4.3.1.7. Possuir opeao de fazer e desfazer as acoes executadas pelos sistemas aplicativos.
4.3.1.8. Possuir padronizacao do uso de tecias de funeao. em todos os sislemas. de forma a facilitar o seu
aprendizado e operaqaoi

4.3.1.9. Possuir rotinas de backup e restore claras para facilitar os procedimentos relativos a seguranca dos
dados e que alerte ao usuario sobre prazos de efetivacao das copias:
4.3.1.10. Permitir a visualizacao dos relatorios em tela, bem como a gravagao opeional dos mesmos em
arquivos. com saida em pen drive ou disco rigido. e a seleeao da impressora da rede desejada.
4.3.1.1 I. Ser parametrizavel pelo usuario. em tabelas de facil compreensao;
4.3.1.12. Permitir consulta as tabelas do sistema. sein perda das informacoes ja rcgistradas na tela corrente e
permitindo rccuperar dados nela eonticios para preenehimento automatico dc campos.
4.3.1.13. Assegurar a inlegracao de dados de cada sistema garantindo que a informaoao seja alimentada uma
[mica vez:
4.3.1.14. Possuir teste de consisténcia dos dados de entrada. Por excmplo. validade de datas. campos com
preenchilnento numérico. etc.:
4.3.1.15. Utilizar a Iingua portugucsa para toda e qualquer comunicacao dos sistemas aplicativos com os
usuarios:
4.3.1.16. Apresentar feedback imediato na seleeﬁo de: opcoes de menu, icones. botoes e preenehimento de
CEUTIPOSI

4.3.1.17. Permitir identiﬁcar o fonnato dos campos de entrada de dados;

4.3.1.18. Bloquear a digitacao quando o mimero de caracteres uitrapassarem o numero maximo permitido para
os campos de entrada de dados;
4.3.1.19. Exibir mensagens de advenéncia ou mensagens de aviso de erro informando ao usuario um
determinado risco ao executar funeoes e solicitando sua conﬁrrnaciio:
4.3.1.20. Respeitar padronizacao de cor. tamanho e nomenclatura nas telas c campos.
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-l.4. FUNCOES BASICAS DO SOFTWARE DE LICITACOES E CONTRATOS

4.4.1. Gerenciar proccssos Iicitatorios realizados por Convite. Tomada de Precos. Concorréncia. Pregao.
Concurso. Leilao e Regime Diferenciado de Contralacoes - RDC. E possivel cadastrar materiais.
equipamentos. fornecedores. comissoes do Iicitacao. solicilacoes de despesas. processos Iicitatorios e de
contralaeoes diretas e seus contratos c aditivos; registrar coletas de precos e ulna série de outras operacoes
cadastrais:
4.4.2. Gerenciar Processos de Contratacoes Diretas:
4.4.3. Mantel‘ 0 cadastro com modelos de documentos: editais dc eartas eonvite. tomada de preeos. pregao.
concorréncia e Ieilao, permitindo maior ﬂexibilidade c rapidez na emissao dos mesmos;

4.4.4. Gerar todos os documentos necessaries a um processo Iicitatorio ou a uma contratagao direta. O sistema
gcra dc iorma totalmente automatica os documentos necessaries ao processo. Caso se faca necessaria a
alte|'ae€io de algum documento, como por exemplo, 0 cdital, o sistema dispoe de um editor de texlos onde 0
cliente podera alterar o documento conforme sua necessidade:
4.4.5. Manter interligacao com o cadastro de Fornecedores dos Sistemas de Contabilidade e Almoxarifado, que

e» mantido atualizado através de infbrmacoes cadastrais. juridica e ﬁscal, entre outras, com a tinalidade de
apoiar quando da escolha do fornecedor:
--1.4.6. Gerenciar saldos impedindo que se extrapolem os Iimites contratados;

4.4.7. Selecionar fornecedores aptos a contratar com a Entidade para a emisséio de Cartas Convites;
4.4.8. Efetuar a escolha automatica dos vencedores da lieitaeao por menor preco do item. O sistema emite
aviso quando no eadastro de um fornecedor algum documento cstiver com vigeneia expirada:
4.4.9. Emitir planilha eletronica a ser preenehida pelo fornecedor. Visando agilizar o processo. o sistema

dispoe de ierramentas de geraeao de planillias onde o fornecedor devera digitar sua proposta. seja para cotacao
ou para a participacao em processo licitatorio. Posteriormente estas planilhas poderao ser importadas para o
sistema evitando a redigitacao dos valores ofcrtados;
4.4.10. Permitir a emissao de mapas comparativos de precos, informando os itens vencidos pelos fornecedores:

4.4.1 I . Gerenciar Cotacocs de Preeos permitindo o controle de preeo através das ultimas compras e de pesquisa
junto a fornecedores (mapa de cota¢;ao): o registro da pesquisa de mercado no sistema possibilila o calculo

autoinatico do preeo médio de mercado e a indicaeéio dos fomecedores com 0 menor preeo para cada item;
4.4.12. Eniitir o registro geral de preeos através da niédia da ultima compra efetuada:
4.4.13. Controlar os documentos a serem exigidos dos licitanles:
4.4. I 4. Gerenciar Atas de Registro de Precos:

4.4.15. Gerenciar processos de adesoes a Atas de Registro de Precos (Carona):
4.4.16. Gerenciar eadastro de fornecedores e suas atividades economicas (CNAE);
4.4.17. Emitir Certiﬁcado de Registro Cadastral com informacoes sobre documentos de habilitacao e suas
5 5’
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4.4. I 8. Gerenciar fases de lances por valor ou por percentual de dcsconto;
4.4.19. Gcrcnciar a emisséo contratos c adilivos gcrando os documentos legalmente exigidos:
-1.4.20. Iislé adaptado ao tratamento difcrenciado previsto na Lei Complementar 123/2006 e suas altcragocsz
4.4.2l. Emitir relatorios de processo eviclenciando todos processes de contrataoﬁo de seus respectivos
contratos. podendo ﬁitré-Ios por periodo. por fornecedor, por dotagiio ou por orgiio licitante/contratante.
Aim»-és desles relatorios 0 gestor pode. dentre muitas informagoes. saber quantos e quais proccssos Foram
rcalizados em determinado periodo. quais foram os participantes destes processes e qucm foram os
contratados:
4.4.22. Emitir relatorio evidenciando os saldos dos processes e contratos podendo ﬁltrei-los por periodo. por
fornecedor. por dotaqzﬁo ou por érgﬁo licitante/comratante. O Sistoma de Licitaqoes e Contratos dispﬁc de
relatorios que permitem 0 total gerenciamento dos saldos. evidenciando os valores e as quantidades licitadas.

contratadas. acrcscida e/ou reduzidas. empcnhadas. liquidadas e anuladas;
4.4.23. Emitir relatorio evidenciando 0 fnal da vigéncia de Atas dc Registro dc Pregos e Contratos podendo
ﬁltré-105 por periodo. por fornecedor. por dotagﬁo ou por orgﬁo licitante/contratante;

4.4.24. F.mitir solicitaqﬁo de empenho a serem enviadas ao setor contébil com infonnaqoes sobre fomecedor. o
conlralo. as dotagroes e os itens a serem empenhados:
4.4.25. Emitir ordem de Fornecimenlo a ser enviada ao contratado com im°ormagoes bésicas sobre 0 contrato. os
ilens a serem fornecidos. local e prazo para 0 fomecimento. forma dc pagamento e etc. Este é um documento
que auxilia o dcpartamento de compras a controlar 0 fomecimento de materiais e servigos dos proccssos
Iicitatorios. comratagoes diretas e adilivos de contrato. além cle ser utilizada como guia para a geraqﬁo da nota
ﬁscal pelo fomecedor e da Iiquidaoﬁo no Contébil:
4.4.26. Executar outras atividades previstas na legislaqsﬁo concernente :21 Licitagzoes e Contratos.
4.5. ALGUNS DOCUMENTOS QUE DEVERAO SER EMITIDOS PELO SISTEMA DE LICITACAO:
4.5.1. Referentes aos fornecedores:
4.5. I .1. C RC - Certiﬁcado dc Registro Cadastral do fomecedorf.
4.5.] .2. Ficha cadastral do fomecedor;
4.5.2. Referentes aos processos de contratagﬁesz

4.5.2. 1.
4.5.2.2.
4.5.2.3.
4.5.2.4.
4.5.2.5.

Capa do Processo:
Despacho para realiza¢:'€1o dc pesquisa de precosz
Previsﬁo de recursos oroamentériosg
Portaria de designagﬁo da Comissﬁo e/ou Pregoeiro;
Autorizaozio de [nicio do Processo:

4.5.2.6. Termo de Autuaqﬁo:

4.5.2.7. Minutas de Editais e Contratos
4.5.2.8. Despacho enviando £1 apreciaqéojuridicaz
4.5.2.9. Editais e seus anexos;
4.5.2.10. Protocolos dc entrega das Cartas Convites:
RUA PEDRO 1osE as ouvsmn, N! nos csmno MILHA

-

10

_

Estado do Ceara
GOVERNO MUNICIPAL DE MILHA
Prefeitura Municipal de Milhi

ODEL,
0*‘?
0-

COM!

‘
6"

Rubrrca

4.5.2.1 l.
4.5.2.12.
4.5.2.13.
4.5.2.14.
4.5.2. i 5.

Aviso de licitagiio a ser publicado;
Atas dc habilitaqao, de julgamento de propostas e de Registro de Pregzos;
Mapa comparativo de fomecedores;
Tcrmos de adjudicagao e homoiogagzaoz
Outros relatorios e documentos conﬁgurados pelo usuario.

4.5.3. Referentes aos contratos:
4.5.3.1.
4.5.3.2.
4.5.3.3.
4.5.3.4.
4.5.3.5.

Convocagao para assinatura do contrato;
Contrato;
Extrato de contrato:
Termos de adilivos;
Certidao de aﬁxagao do extrato do comrato.

4.6. SOFTWARE PARA PUBLICACKO E HOSPEDAGEM DE DADOS PARA ATENDER AS LEIS n”
l2.527/2011 e n“ 131/2009.

4.6. I. A empresa devera fornecer os sistemas dc informatica com os programas na forma executével, devendo o
mesmo ser inslalado exclusivamente na sede da Contratanle. Os dados basicos serﬁo publicados na internet.
através de um sitio. onde podera ser leito um link com a pagina da intemet do CONTRATANTE. O
Contratante tera a sua disposigao a hospedagem dc todas as informagoes colocadas na internet, para amplo
acesso pilblico, sem exigéncias de cadastramento de usuarios ou utilizagao de senhas para acesso aos dados
relaeionados com as Leis 12.527/ll e 131/09.

4.6.2. Todas as int‘ormac;6es de interesse piiblico deverao ser divulgadas pro ativamente. ou seja.
independememente de solicitaqoes e disponibilizadas a sociedade. Deverao ser publicadas informagoes tais
como: Acgoes e Programas (despesas com obras), Repassesl transferéncias de recursos ﬁnanceiros. Licitagroes.
Contratos, Servidores, Noticias, Procedimentos para solicitaqao do iiiformagoes. e Outros para atender as
Legislaqoes.
4.6.3. As inForma<;6es que incluem dados da execugzao oreanientaria. ﬁnanceira.

e demais informagoes

piiblicas divulgadas na intemet, sao de inteira rcsponsabilidade do Contratante. o qual é responsavel peia
Cl;)HﬁgLll'B.(,25O e customizaqzao dos dados a serem divulgados.
4.6.4. A Contratame lambem sera responsavel pela remessa das ilifomiagoes em tempo real, na forma
estabelecida pelo Decreto Federal 11° 7.185, de 27 de maio de 2010. onde estabelece que a disponibilizagao das
informaooes. devera ocorrer até 0 primeiro dia iitil a data do registro contabii no SISTEMA utilizado pela
Entidade.
4.6.5. A Contratante sera responsavel peias informaqoes.
4.6.6. A Contratada nao se responsabilizara por eventuais danos que o contelldo hospedado no sitio locado.
qucr sejam morais ou materiais.
4.6.7. A Contratada nao se responsabiiizara por publicagao de informaeoes retroativas ou intempestivas
publicadas e hospedadas.
4.6.8. As informagoes divulgadas sao de Iivre acesso e dc forma gratuita. sem cxigéncias de cadastramento de
usuarios ou utilizaeao dc senhas para acesso.
4.6.9. As informaqoes a ser publicadas deverao estar em conformidade com as regras contidas no an. 7°. do
Decreto n° 7.185, de 27 de maio de 2010.

5. DA FUNDAMENTACRO LEGAL
5.} - A contratagéo para o servigo. objeto deste Termo de Referéncia. esta fundamentada com base na da l.ei

11°. 8666/93. Decreto i0.024/I9. Lei n". 10.520/02, Lei complementar 123106. alteraqoes posteriores e demais
legislaeoes aplicaveis.
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6 - DO FORNECIMENTO

6.1 4 A_contra_tada devera fornecer os servieos conforme o deterrninado pela Secretaria requisitante deste
mumcipno mediante documento habil. emitido pelo setor competente:
6.2 - Os serviqos deverao ser fornecidos conforme as especiﬁcagoes exigidas pela Secretaria requisitante e
somente entregues com a apresentaoao das requisigoes e/ou ordem de Fomecimento, conforme o exigido e
entregue nos locais indicados;

6.3 - Efetuar a entrega dos serviqos objeto da Autorizaeao de Fornecimento, de acordo com a necessidade e 0
mteresse do CONTRATANTE. no prazo méxlmo dc até 05 (cinco) dias apos 0 reccbimento da Autorizagﬁo de

Fornecnnento expedida pela Secretaria compelenle;
6.3.] - Esse prazo podera ser prorrogado. por igual periodo. por solicitaqao justiﬁcada do fornecedor e aceita
pela Ad|Tlil'1iStl‘3Q§O§
6.4 - Os atrasos ocasionados por motivo de forea maior ou caso fortuito, desde que justificados antes do
término do prazo de entrega, e aceitos pela contratante. niio serﬁo considerados como inadimplemento

contralual.
7 - DA QUANTIDADE. DESCRICAO E ESTIMADO
7.1 ~ As quantidades. ospecificaqoes e valores, conforme abaixo:

.

1."j?'T.?. £101 - LCITE <J:\11-"Jo
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ITEM

UQU1

I
I

|

ESPECIFICACCES
QUANTIDADE
UNIDADE

VALOR UNITARIO

12.00

MES

de

uso)

de

2.159,610

sistema

33.116,04

LICENCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE LICITACAO

Prestaoéo do servioos
Locaoao
llicenoa
informatizado {Software} de Licitaoéo.

12.00 MES

GCO3

1
I

LTCFNCA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE CONTABILIDADE
Prestaoao do servioos
Locaoéo
{licenga
informaLi2ado {Software} de Contabilidade.

CGO2

VALOR TOTAL

de

uso}

de

1.2?5,0o0

sistema

15.300,00

LICENCE DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE PORTAL DA TRANSPARENCI

Prescagéo do services

Locaoéo

informatizado {Software} de

llicenga

Portal

do

da

uso)

de

sistema

Transparéncia

em

atendimento a Lei de Acesso A informagéo.

12.00

MES

1.475,000
VALOR TOTAL R$

l7.7G0,00
I

66.l16,04

7.2 - O valor global estimado da presenle licitaoao é de R$ 66.l l6.04 (sessenta e seis mil. cento e dezesseis
reais e qualro cenlavos)

7.3 - Os valores de referéncia estimados acima foram obtidos com base nos valores médios obtidos através das
pesquisas de preeos realizadasjunto ao setor competente e anexadas aos autos;
7.4 ~ Os itens que contiverem a indicaeao de marcas. serao somente para parametro de qualidade e para
facililar a descrioao do objeto a ser licitado. nao impedindo que os licitantes apresentem produtos equivalentes,

similares ou de melhor qualidade (Acoao/5.0 11° 240172006 e Acoao/R0 Ir’ 11372016, 6 SUMULA rcu

270):
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8.0 DAS CONDICOES DE PARTICIPACAO
8.1 Poderao participar desta Licitaoao qualquer ﬁrma individual on sociedade, regularmenle eslabelecida no
Pais. que detenham atividade pertinente e compalivel com o objeto desta Iicitaoao e que satisfacga todas as
exigénuias. especilicaooes e normas contidas neste Edital e seus Anexos:
8.2 Poderao participar deste Pregao Eletronico as empresas que apresentarem toda a documenta<;ao exigida
para o respectivo cadastramentojunto ao sistema eletronico de licitaooes adotado:
8.3 San vedadas a parlicipacgao de empresa em forma de consorcios on grupos de empresas:
8.4 Nao poderao participar desta Iicitaqao a empresa que esliver sob faléncia. concordata on que esteja
suspensa do licitar e/ou declarada inidonea pela Administraoao Pnblica ou impedida legalmente;
8.5 Para participaoao na licitaoao. os interessados deverao credenciar-so junto ao sistema eletronico da Bolsa
de liciiaeoes e leiloes - BLL. para entao cadastrar sua proposta are horario ﬁxado neste Edital. Para cadastrarsejunto ao sistema eletronico o licitanle deve entrar em contalo com o site www.bIIcompras.ogr.hr.
8.6 O provedor do sistema eletronico podera cobrar pelos custos pela utilizagzao dos recursos de tecnologia da
informaoﬁo nos termos do regulamento do sistema. de acordo com o artigo 5°. inciso Ill. da Lei n“ 1052012002:
8.7 A microempresa ou empresa de pequeno pone, além da aprosentaoiio da declaraeao para ﬁns de
habilitaeao. deveré. quando do cadastramento da proposta inicial de preoo a ser digitado no sistema, informar
sua condioao. assim como no campo proprio da Proposta do Progos. para fazer valor 0 diroito de prioridade do
descmpatc.
9 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA
Q. I - Fornecer os servicgos objeto contratado as coridiooes do contrato:
9.2 - Mantel‘-se durante a execuoao do contrato, com as colidieoes dc habilitaeao e qualiﬁcagzao exigidas na
Iicitaeaog

9.3 - E as demais obrigaqoes afetas a contrataqao estao previstas na Minuta do Contrato. Anexo IV. parte
integrante do Edital.

10 - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE
lO.l - Oferecer todas as informaooes nccessarias para que a contratada possa forneccr os ser\»'i§:os dentro das

espeuilicagoes lécnicas recomcndadas:
I(I.2 - Efetuar o pagamemo. mensalmenle. das notas ﬁscais correspondentes;
IU.3 - Rejeitar. no todo on em parte, os itens em desacordo com o contrato;
lO.4 - E as demais obrigaooes afetas a contrataoﬁo estao previstas na Minuta do Contrato, Anexo IV, parte
integrante do Edital.
ll - DO RECEBIMENTO, ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO
I I.| - Os servioos Objeto desta Iicitagao deverao ser ﬁscalizados por funcionario dcsignado pela Contratante;
I 1.2 - A ﬁscalizacao e/ou acompanhamento sera exercido no interesse do Municipio e nao exclui nem reduz a
responsabilidade da Contratada ou de seu agente ou preposto, inclusive perante terceiros, por quaisquer
irregularidades. danos resultantes de imperfeigao técnica. vicios redibitorios e. na ocorréncia destes. nao
implica co-responsabilidade do Poder Pnblico ou de seus agentes e prepostos:
Il.3 - Quaisquer exigéncias da Iiscalizaqiio inerentes ao objeto desta licitaoéio deverao ser prontamente

ate-ndidas pela Contratada. sem onus para a Contratante. A Contratada é obrigada a reparar. corrigir. substituir.
as suas expensas. no todo ou em parte. onde se verificarem vicios. defeitos on incorregﬁes. sem prejuizo da

aplicaqao das penalidadcs cabivcis.

12 - DO PAGAMENTO
I2.1 ~ A adj udicataria devera apresentar nota ﬁscal para liquidaoao e pagamemo da despesa. no prazo de até 30
(lrintal dias contados do adimplemento da obrigaqao;
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12.2 ~ Para efeito de cada pagamento. a nota ﬁscal/fatura devera estar acompanhada da comprovaoao de
regularidade da licitante vencedora junto £1 Scguridade Social - CND. ao F undo de Garantia por Tempo de
Servioo - CRF ao Tribunal Superior do Trabalho - CNDT e Relativos aos Tributos Federais e a Divida da
Uniao - Certidao Conjunta da Uniaoz
12.3 - A(O) contratada(o) devera a cada pagamento pelos servioos prestados. apresentar guias dc recolhimento
dos encargos incidentes na prestagao dos servioos (previdenciarios. trabalhistas e tributaries):
12.4 - O pagamento sera através do crédito na conta bancaria do Fornecedor ou através de cheque;
12.5 - A Contratante rcserva-se o direito do recusar o pagamento se, no ato da atestaoao, as execuooes do
servioo nao estiverem conformo as cspeciﬁcaooes.
12.6 - A Contratante podera deduzir do montante a pagar os valores correspondentes a multas ou indenizaooes
devidas pela Iicitante vencedora, nos termos deste Pregao;
12.7 - Nenhum pagamento sera efetuado 2'1 licitante vencedora enquanto pendente de liquidagao qualquer
obrigaeao financeira, sem que isso gere direito a alteragzao dos pregzos, ou de conlpensaqao ﬁnanceira por atraso
de pagamento.

1.3 - DA VIGENCIA
13.1 - O Contrato tera vigéncia a partir da data de sua assinatura até 3] dc dezembro do 2022.

MILHA - CE. 30 de novembro de 2021.
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