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ANEXO II
(MODELO DA PROPOSTA DE PRECO)

AO
PREGOEIRO
PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHA
Ref; PREGAO N° 2911.0]/21-PE
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 26110001/21

Apresentamos nossa proposta dc precos referente a Licitacao n° 2911.01/2l-PE na modalidade PREG/10, cujo objeto é:
PRESTAQ/KO DE SERVIQOS DE LICENCA DE USO (ARRENDAMENTO) E MANUTENQAO DE
SISTEMAS
INFORMATIZADOS, INTEGRADOS DE CONTABILIDADE, LICITACAO E PORTAL DA
TRANSPARENCIA,
_\

JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MILHA. . Declaramos ter total conhecimento das condicoes da prescnte
licitacao e a elas nos submetemos para todos os ﬁns de direito.
Dados da empresa licitante:
Razao social: ................................................... .. CNPJ sob n°: .......... .. . .... .. lnscricao Municipal n°: ....................... ..
Endereco Completo: .............................. ..Telefone: ............ ..Fax: .................. .. E-mail: ..................... ..;
Dados Bancarios: NOME DO BANCO: ........... ..AGENClA N°: ............ ..CONTA CORRENTE N°:
. . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . ..,

LOTE N°
l
l

ITEM

i

01

I
l

i

ESPECIFICACDES
DESCRICZO DO ITEM

___

QUANT.

_

O valor global da presente proposta de precos é de R$
.,\

UNIDADE

VALOR UNIT.

_____ _____ Rs
WQ

_

VALOR TOTAL

l
!

Rs

l

___

___).

Prazo de validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.
Prazo de Execucao / Fornecimento: conforme edital.
Dados do Representante Legal para assinatura do contrato:
Nome: ......................................... .. Natural de: ......... .. Estado civil ................. "Cargo/Funcaoz ............................... ..
Endereco residencial completo...... ................. .. Telefone: ............ .. Fax: ....................... .. E - mail: .......... .. CPF/MF n°:
.................... .. RG n°: ........................Expedido
O licitante declara que, nos valores apresentados acima, estao inclusos todos 0s tributos, encargos trabalhistas,
previdenciarios, ﬁscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que
possam incidir sobre 0 fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro.
(Local e data).
OBS.: esta proposta devcra ser preenchida em papel timbrado da empresa proponente e assinada pelo(s) seu(s)
representante(s) legal(is) e/ou procurador(cs) devidamente habilitado(s).
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Anexo III - modelo "a"
DECLARACAO

Declaramos que cumprimos plenamente com todos os requisitos de habilitacao do edital do Pregao n°
2911.01/2l-PE.
Anexo III - modelo "b"
DECLARACAO

Declaramos, em atendimento ao edital do Pregao n.° 2911.01/21-PE, que nao possuimos em nosso
quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de l6

(dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condicao de aprendiz, a partir de 14 anos, nos termos do inciso
XXXlll do art. 7° da Constituicao Federal de 1988 (Lei n.° 9.854, de 1999).
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos na condicao de aprendiz( ).
(OBS: em caso aﬁrmativo, assinalar a ressalva acima)

ANEXO HI - modelo "C"
DECLARACAO DE MFJEPP

Declaro, sob as penas da Lei, para habilitacao no (a) PREGAO n° 291 l.0l/21-PE, que a empresa
, inscrita no CNPJ n.°
, cumpre os requisitos estabelecidos
no Art. 3° da Lei Complementar n.° 123, de l4 de dezembro de 2006, alterada pela Lei n.° 11.488, de 15 dejunho de
2007, em seu An. 34, e que essa empresa esta apta a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 a0
49 da referida Lei Complementar.

Local e data
Assinatura e carimbo
(Representante Legal)
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ANEXO IV - MINUTA DO CONTRATO

O

(A)

outro lado a licitante
estabelecida na
representada por

,
neste
ato
denominado
CONTRATANTE,
com
sede
na
, inscrito no CNPJ (MF) sob o n°
, representado (a) pelo (a) Sr (a).
, pOI‘I3.dOI‘ (a) do CPF n°
, residente na
, e de
, inscrita no CNPJ/CPF (MF) sob o n.°
,
, doravante denominada simplesmente CONTRATADA, neste ato
, residente na
, portador (a) do
, tém

entre si justo e avencado, e celebram o presente Instrumento, do qual sao partes integrantes o Edital do Pregao n°
4? e a proposta apresentada pela CONTRATADA sujeitando-se CONTRATANTE e CONTRATADA as

normas disciplinares da Lei n° 10.520/02 e da Lei n° 8.666/93, mediante as clausulas que se seguem:
CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O presente Contrato tem como objeto PRESTACAO DE SERVICOS DE LICENCA DE USO
(ARRENDAMENTO) E MANUTENCAO DE
SISTEMAS INFORMATIZADOS, INTEGRADOS DE
CONTABILIDADE, LICITACAO E PORTAL DA TRANSPARENCIA, JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL
DE MILHA.
<<

'IufI.‘

" CIl'5.,7¥.'Ti>>

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO CONTRATO
l. O valor deste contrato, de R$ ........................... ..( ................................ ..).
2. Os quantitativos indicados na Planilha de Formacao de Precos constante da proposta apresentada pela
CONTRATADA no Pregao 291 1.01/21-PE sao meramente estimativos, conforme art. 40 da lei 8.666/93.
3. O valor do presente Contrato sao ﬁrmes e irreajustaveis pelo periodo de l2 (doze) meses da apresentacao da
proposta, Caso exceda o prazo de I2 (doze) meses os precos contratuais poderao ser reajustados, hipotese na qual
podera ser utilizado o indice IGP-M da Fundacao Getiilio Vargas.
4. O preco registrado podera ser revisto em face da eventual reducao daqueles praticados no mercado, ou em razao de

fato que eleve o custo dos bens registrados, hipotese na qual podera ser utilizado o indice IGP-M da Fundacao
Gettilio Vargas.
CLAUSULA TERCEIRA - DO AMPARO LEGAL
l. A lavratura do presente Contrato decorre do PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 26110001/21
, e da
realizaeao do Pregao n°
, realizado com fundamento na Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, na Lei n°
8.666/93e nas demais normas vigentes.
CLAUSULA QUARTA - DA EXECUCAO DO CONTRATO
1. A execucao deste Contrato, bem como os casos nele omissos regular-se-ao pelas clausulas contratuais e pelos
preceitos de direito piiblico, aplicando-se-lhes, supletivamente, os principios da Teoria Geral dos Contratos e as
disposicoes de direito privado, na forma do aﬂigo 54, da Lei n° 8.666/93 combinado com o inciso XII do artigo 55 do

mesmo diploma legal.
CLAUSULA QUINTA - DA VIGENCIA E DA EFICACIA
l. O prazo de vigéncia deste Contrato tera inicio em __/___/___ extinguindo-se em ___/__/__, com validade e
eficacia legal apos a publicacao do seu extrato, tendo inicio e vencimento em dia de expediente, devendo-se excluir o
primeiro e incluir o (ultimo, podendo ser prorrogado conforme a Lei Federal 8.666/93.
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CLAUSULA SEXTA - DOS ENCARGOS DO CONTRATANTE
l. Proporcionar a Contratada todas as condicoes necessarias ao pleno cumprimento das obrigacoes decorrentes do
objeto contratual, consoante estabelece a Lei n° 8.666/93 e suas alteracoes posteriores;
2. Fiscalizar a execucao do objeto contratual, através de sua unidade competente, podendo, em decorréncia, solicitar
providéncias da Contratada, que atendera ou justiﬁcara de imediato;
3. Notiﬁcar a Contratada de qualquer irregularidade decorrente da execucao do Objeto contratual;
4. Eletuar os pagamentos devidos a Contratada nas condicoes estabelecidas neste Edital;
5. Aplicar as penalidades previstas em Lei e neste Edital;
6. Permitir acesso dos empregados da Contratada as dependéncias da Contratante para execucao do objeto contratual,
7. Prestar as informacoes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pelos empregados da Contratada;
8. Recusar os servicos que nao apresentarem condicoes de serem utilizados;
9. Comunicar a Contratada qualquer irregularidade na prestacao dos servicos e interromper imediatamente a execucao

se for o caso.
CLAUSULA SETIMA - DOS ENCARGOS DA CONTRATADA
I . Executar o objeto em conformidade com as condicoes deste instrumento;

2. Manter durante toda a execucao contratual, em oompatibilidade com as obrigacoes assumidas, todas as condicoes
de habilitacao e qualiﬁcacao exigidas no presente termo;
3. Aceitar, nas mesmas condicoes contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressoes limitadas ao estabelecido

no § 1°. do Art. 65. da Lei n° 8.666/93, tomando por base
o valor contratual;
4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a Contratante ou a terceiros, decorrentes da sua culpa ou
dolo, quando da execucao do objeto, nao podendo ser arguido para efeito de exclusao ou reducao de sua
responsabilidade 0 fato de a contratante proceder a ﬁscalizacao ou acompanhar a execucao contratual;
5. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a execucao contratual,
inclusive as obrigacoes relativas a salarios, previdéncia social, impostos, encargos sociais e outras providéncias,
respondcndo obrigatoriamente pelo ﬁel cumprimento das leis trabalhistas e especiﬁcas de acidentes do trabalho e
legislacao correlata. aplicaveis ao pessoal empregado na execucao contratual;
6. Prestar imediatamente as informacoes e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela contratante, salvo
quando implicarem em indagacoes de carater técnico, hipotese em que serao respondidas no prazo de 24 (vinte e
quatro) horas;
CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES SOCIAIS, COMERCIAIS E FISCAIS

1. A CONTRATADA Cabéré, ainda:

1.1 - assumir a responsabilidade por todos os encargos previdenciarios e obrigacoes sociais previstos na
legislacao social e trabalhista em vigor, obrigando-se a salda-los na época propria, vez que os seus empregados nao
manterao nenhum vinculo empregaticio com o CONTRATANTE;
1.2 - assumir, também, a responsabilidade por todas as providéncias e obrigacoes estabelecidas na legislacao
especiﬁca de acidentes de trabalho, quando, em ocorréncia da espécie, forem vitimas os seus empregados quando do
fornecimento dos combustiveis ou em conexao com ele;
1.3 - assumir todos os encargos de possivel demanda trabalhista, civil ou penal, relacionadas ao fornecimento
dos combustiveis, originariamente ou vinculada por prevencﬁo, conexao ou continéncia; e

1.4 - assumir. ainda, a responsabilidade pelos encargos ﬁscais e comerciais resultantes da adjudicacao deste
Contrato.
2. A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos estabelecidos no item anterior, nao transfere a
responsabilidade por seu pagamento a Administracao do CONTRATANTE, nem podera onerar o objeto deste
Contrato, razao pela qual a CONTRATADA renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou
passiva, para com o CONTRATANTE.
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CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES GERAIS
l. Devera a CONTRATADA observar, também, o seguinte:
1.1 - expressamente proibida a contratacao de servidor pertencente ao quadro de pessoal do
C ONTRATANTE durante a vigéncia deste Contrato;
l.2 - expressamente proibida, a veiculacao de publicidade acerca deste Contrato, salvo se houver prévia
autorizacao da Administracao do CONTRATANTE; e

1.3 - vedada a subcontratacao de outra empresa para a execucao dos servicos objeto deste Contrato.
C LAUSULA DECIMA - DO ACOMPANHAMENTO E DA FISCALIZACAO
l. Este contrato sera acompanhado e ﬁscalizado por servidor designado para esse ﬁm, representando o
CONTRATANTE. permitida a contratacao de terceiros para assisti-lo e subsidia-lo de informacoes pertinentes a essa
ntribuicao.
2. As decisoes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do servidor designado para esse ﬁm deverao ser
solicitadas a Autoridade Competente da CONTRATANTE, em tempo habil para a adocao das medidas convenientes.
3. A C ONTRATADA devera manter preposto, aceito pela Administracao do CONTRATANTE, durante o periodo de
vigéncia do Contrato, para representa-la administrativamente sempre que for necessario.

CLUASULA DECIMA PRIMEIRA - DA ATESTACAO
l. A atestacao das faturas correspondentes a execucao dos servicos serao efetuadas por servidor designado para esse
ﬁm. representando o CONTRATANTE, ou a outro servidor designado para esse ﬁm.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA DESPESA
I. A despesa com a execucao dos servicos de que trata o objeto desta Licitacao, esta a cargo da dotacao orcamentaria:
Exercicio 2021 Atividade I201 .041220004.2.066 Funcionamento da Secretaria de Planej, Administracao e Financas,
Classiﬁcacao economica 3.3.90.40.00 Sew. tecnologia informacao/comunic= PJ.
CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO PAGAMENTO
l. O prazo para pagamento sera de 30 (trinta) dias, contados a partir da data da apresentacao da Nota F iscal/Fatura
pela Contratada.
2. O pagamento somente sera efetuado pelo servidor competente. da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada,
que contera o detalhamento dos servicos prestados.
2.1 - A veriﬁcacao da conformidade da Nota Fiscal/Fatura apresentada pela Contratada e do regular
cumprimento das obrigacoes assumidas.
3. Havendo erro na apresentacao da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes a contratacao, ou, ainda,
circunstancia que impeca a liquidacao da despesa, o pagamento ﬁcara pendente até que a Contratada providencie as
medidas saneadoras. Nesta hipotese. o prazo para pagamento iniciar-se-a apos a comprovacao da regularizacao da
situacao, nao acarretando qualquer onus para a Contratante.
4. Antes do pagamento, a Contratante realizara consultajunto ao Cadastro de Fornecedores e, se necessario, aos sitios
oﬁciais, para verificar a manutencao das condicoes de habilitacao da Contratada, devendo o resultado ser impresso,
autenticado ejuntado ao processo de pagamento.
5. O pagamento sera efetuado por meio de Ordem Bancaria de Crédito, mediante deposito em conta corrente, na
agéncia e estabelecimento bancario indicado pela Contratada, ou por outro meio previsto na legislacao vigente.
6. A(O) contratada(o) devera a cada pagamento pelos servicos prestados, apresentar guias de recolhimento dos
encargos incidentes na prestacao dos servicos (previdenciarios, trabalhistas e tributarios).
7. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria para pagamento.
8. A Contratante nao se responsabilizara por qualquer despesa que venha a ser efetuada pela Contratada, que
porventura nao tenha sido acordada no contrato.
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CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA ALTERACAO no CONTRATO
1. Este Contrato podera ser alterado nos casos previstos no art. 65 da Lei 8.666/93, desde que haja interesse da
Administracao do CONTRATANTE, com a apresentacao das devidas justiﬁcativas.
CLAUSULA DECIMA QUINTA - DO AUMENTO OU SUPRESSAO
1. No interesse da Administracao do CONTRATANTE, o valor inicial atualizado deste Contrato podera ser
aumentado ou suprimido até o limite de 25% (vinte e cinco por cento), conforme disposto no artigo 65, paragrafos 1°
e 2°, da Lei n° 8.666/93.

2. A CONTRATADA ﬁca obrigada a aceitar nas mesmas condicoes licitadas os acréscimos ou supressoes que se
ﬁzerem necessarios, até o limite ora previsto, calculado sobre o valor a ser contratado.
3. Nenlium acréscimo ou supressao podera exceder o limite estabelecido nesta clausula, salvo as supressoes resultante
de acordo celebrado entre as partes contratantes.
CLAUSULA DECIMA SEXTA - DAS PENALIDADES
1 . Pela inexecucao total ou parcial do Contrato, resultante deste Pregao, ou pelo descumprimento dos prazos e demais

obrigacoes assumidas, a Sec. de Planejamento, Adm e Financas podera, garantida a prévia defesa, aplicar a licitante
vencedora as sancoes a seguir relacionadasz
1.1 - Adverténcia;
1.2 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato, no caso de inexecucao total do contrato;

1.3 - Multa de 0.5% (cinco décimos por cento) por dia de atraso e por ocorréncia, até o maximo de 10% (dez
por cento) sobre o valor total do Contrato, quando a licitante vencedora, injustiﬁcadamente ou por motivo nao aceito
pela Sec. de Planejamento, Adm e Financas deixar de atender totalmente a Autorizacao de Execucao do servico ou a
solicitacao previstas neste Edital;
1.4 - Multa de 0.3% (trés décimos por cento) por dia de atraso e por ocorréncia, até o maximo de 10% (dez
por cento) sobre o valor total do Contrato, quando a licitante vencedora, injustiﬁcadamente ou por motivo nao aceito
pela Sec. de Planejamento, Adm e Financas atender parcialmente a Autorizacao de Execucao do servico ou a
solicitacao previstas neste Edital;

1.5 - Suspensao temporaria de participar em licitacao e impedimento de contratar com a Administracao, por
até 2 (dois) anos;
Obs.: as multas previstas nos subitens 1.2 a 1.4 desta Condicao serao recolhidas no prazo maximo de
15 (quinze) dias, contados da comunicacao oﬁcial.
2. Ficara impedida de licitar e de contratar com a Administracao Publica, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, garantido
7* o direito prévio da citacao e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que
seja promovida a reabilitacao perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que:
2.1 - Ensejar o retardamento da execucao do objeto deste Pregao;
2.2 - Nao mantiver a proposta, injustiﬁcadamente;
2.3 - Comportar-se de modo inidoneo;
2.4 - Fizer declaracao falsa;
2.5 - Cometer fraude ﬁscal;
2.6 - Falhar ou fraudar na execucao do Contrato;
2.7 - Nao celebrar o contrato;
2.8 - Deixar de entregar documentacao exigida no certame;
2.9 - Apresentar documentacao falsa.
3. Além das penalidades citadas, a licitante vencedora ﬁcara sujeita, ainda, ao cancelamento de sua inscricao no
(Tadastm de Fornecedores da Sec. de Planejamento, Adm e Financas e, no que couber, as demais penalidades
referidas no Capitulo IV da Lei n.° 8.666/93.
4. Comprovado impedimento ou reconhecida forca maior, devidamente justiﬁcado e aceito pela Sec. de
RUA PEDRO JOSE DE OLIVEIRA, N" 406 CENTRO MILHA
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Planejamento, Adm e Financas em relacao a um dos eventos arrolados nas Condicoes anteriores, a Iicitante vencedora
ﬁcara isenta das penalidades mencionadas.
5. As sancoes de adveﬂéncia e de impedimento de licitar e contratar com a Administracao poderao ser aplicadas a
licitante vencedorajuntamente com a de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DA RESCISAO
1. A inexecucao total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisao, conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei n°
8.666/93.
2. A rescisao do Contrato podera ser:

2.1 - Por qualquer uma das partes, sem qualquer onus, independente de notiﬁcacao;
2.2 - Determinada por ato unilateral e escrito da Administracao do CONTRATANTE, nos casos enumerados
nos incisos I a XII e XVII do aﬂigo 78 da Lei mencionada, notiﬁcando-se a CONTRATADA com a antecedéncia
minima de 30 (trinta) dias;

2.3 - Amigavel, por acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da Iicitacao, desde que haja
conveniéncia para a Administracao do CONTRATANTE;

2.4 - Judicial, nos termos da legislacao vigente sobre a matéria.
3. A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autorizacao escrita e fundamentada da autoridade
competente.
3.1 - Os casos de rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o

contraditorio e a ampla defesa.
CLAUSULA DECIMA OITAVA - DA VINCULACAO AO EDITAL E A PROPOSTA DA CONTRATADA
1. Este Contrato ﬁca vinculado aos termos do PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 261 10001/21

. cuja realizacao decorre da autorizacao do Sr(a).

e Pregao n“

, e da proposta da CONTRATADA.

CLAUSULA DECIMA NONA - DO FORO
1. As questoes decorrentes da execucao deste lnstrumen~to, que nao possam ser dirimidas administrativamente, serao
processadas e julgadas no Foro do Municipio de MILHA, com exclusao de qualquer outro por mais privilegiado que
seja.

Ii. para ﬁrmeza e validade do que foi pactuado, Iavrou-se 0 presente Contrato em 3 (trés) vias de igual teor e forma,
para que surtam um so efeito, as quais, depois de Iidas, sao assinadas pelas representantes das parte,
CONTRATANTE e CONTRATADA, e pelas testemunhas abaixo.

MILHA - CE, em

de

<16

CONTRATANTE

CONTRATADA(O)

TESTEMUNHAS:
1.
CPF n°

2.
CPF n°
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