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EDITAL PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2015 
 
1 - PREÂMBULO 
 
1.1 - A PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE torna público para conhecimento dos 
interessados que será realizada licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL do tipo 
MENOR PREÇO POR ITEM, o qual será processado de acordo com o que determina a Lei 
Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, suplementarmente, a Lei Federal nº 8.666, de 21 
de junho de 1993 e suas alterações e a Lei Complementar nº 123 de 14 de dezembro de 
2006, e suas alterações além das cláusulas e condições constantes neste Edital e seus 
respectivos Anexos. 
 
1.2 - Os documentos referentes ao CREDENCIAMENTO e os envelopes nº 1 - “PROPOSTA” e 
nº 2 - “HABILITAÇÃO” serão recebidos no Setor de Licitações e Contratos do Município de 
Iguape/SP até às 10h00 do dia 03 de fevereiro de 2016. A sessão pública se dará a seguir, na 
Sala de licitações da Prefeitura Municipal de Iguape, situada na Avenida: Princesa Isabel, nº. 
599, no mesmo dia às 10h00 nos termos das legislações supracitadas, deste edital e dos seus 
anexos. 
 
 
1.3 - Integram este ato convocatório os seguintes ANEXOS: 
 
I - TERMO DE REFERÊNCIA; 
II - FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA; 
III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO; 
IV - MODELO DE DECLARAÇÃO - cumprimento do inciso XXXIII do art. 7º da Constituição 
Federal;  
V - MODELO DE PROCURAÇÃO (com firma reconhecida);  
VI - MINUTA DE CONTRATO;  
VII - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME/EPP; 
VIII - DECLARAÇÃO – CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E DA NÃO OCORRÊNCIA 
DE FATOS IMPEDITIVOS À PARTICIPAÇÃO;  
IX - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS À SAÚDE E 
SEGURANÇA DO TRABALHO; 
X - TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO; 
XI - PROTOCOLO DE RETIRADA DO EDITAL ATRAVÉS DO SITE DA PREFEITURA. 
 
 
 
 
 
2 - DO OBJETO 
 
2.1 - O objeto da presente licitação é a escolha da proposta de preços mais vantajosa para 
“contratação de serviços consultoria e de assessoramento técnico especializado, de natureza 
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singular, para criação e manutenção de um programa alternativo de gerenciamento 
financeiro e garantidor de Parcerias Público Privadas, destinado à apropriação, titulação e 
certificação de créditos públicos, inscritos ou não na dívida ativa, com suporte e apoio à 
qualificação dos contribuintes, validação cadastral e fornecimento de infraestrutura 
tecnológica e de sistema de informações de administração do programa alternativo de 
gerenciamento financeiro e de apoio para recuperação administrativa da dívida ativa, 
conforme condições, elementos caracterizadores e especificações estabelecidas”, conforme 
especificações e quantidades estimadas constantes no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA. 
 
3 - DOS PREÇOS 
 
3.1 - Estima-se o VALOR GLOBAL MÁXIMO a ser pago pelo programa, a ser criado, face a 
presente licitação em R$ 5.586.000,00 (cinco milhões quinhentos e oitenta e seis reais), com 
base nos parâmetros dispostos no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, para uma dívida 
estimada em R$ 102.000.000,00 (cento e dois milhões de reais), sobre 57.000 (cinquenta e 
sete mil) CDA’s.  
 
3.2 - Os valores indicados no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA correspondem à média dos 
preços praticados no mercado e foram apurados para efeito de estimar-se o valor do objeto 
em licitação, não vinculando as concorrentes, que poderão adotar outros que respondam 
pela competitividade e economicidade de sua proposta, atendidos os fatores e critérios de 
julgamento estabelecidos neste ato convocatório. 
 
4 – DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 
 
4.1 - A despesa com a contratação correrá à conta da Dotação Orçamentária vigente na 
época da emissão do pedido de compra emitido pelo Departamento responsável. 
 
 
5 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 
 
5.1 - Poderão participar deste pregão empresas interessadas do ramo de atividade 
pertinente ao objeto da contratação, autorizadas na forma da lei e que atendam as 
exigências de habilitação. 
 
 
 
5.2 - Será vedada a participação: 
 
5.2.1 – De empresas suspensas temporariamente de participar em licitação e impedidas de 
contratar com a Prefeitura Municipal de Iguape, nos termos do artigo 87, inciso III da Lei nº 
8.666/93; 
 
5.2.2 - De empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com os órgãos e entidades 
da Administração Pública em geral, nos termos do artigo 87, inciso IV da Lei nº 8.666/93; 
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5.2.3 - De quem estiver sob processo de concordata, falência, recuperação judicial ou 
extrajudicial; 
 
5.2.4 - Sob a forma de consórcio; 
 
5.2.5 – Que estejam impedidas de licitar e de contratar, nos termos do artigo 7º da Lei nº 
10.520/2002; 
 
5.2.6 – Estrangeiras que não funcionam no País; 
 
5.2.7 – De quaisquer interessados que se enquadre nas vedações previstas no artigo 9º da 
Lei nº 8.666/1993. 
 
5.3 – O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação da 
licitante. 
 
6 - DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PARA CREDENCIAMENTO (FORA DOS 
ENVELOPES) 
 
6.1 - Todos os licitantes deverão se apresentar para credenciamento junto ao Pregoeiro por 
intermédio de um representante que, devidamente munido de documento que o credencie 
a participar deste procedimento licitatório, venha a responder por sua representada, 
devendo, ainda, no ato de credenciamento, identificar-se exibindo o original da carteira de 
identidade ou outro documento equivalente. 
 
 
6.2 - O credenciamento far-se-á por um dos seguintes meios: 
 
6.2.1 - Instrumento público de procuração com poderes para formular ofertas e praticar 
todos os demais atos pertinentes ao certame, em nome do licitante, com prazo de validade 
em vigor; 
 
6.2.2 - Instrumento particular de procuração nos moldes do Anexo V, com firma 
reconhecida, com poderes para formular ofertas e praticar todos os demais atos pertinentes 
ao certame em nome do licitante, acompanhado de cópia de seu contrato social ou estatuto 
(com ramo de atividade pertinente ao objeto desta licitação), no caso de Sociedade Anônima 
e dos documentos de eleição de seus administradores; 
 
6.2.3 - Tratando-se de sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado de empresa licitante, 
cópia do respectivo estatuto ou contrato social (com ramo de atividade pertinente ao objeto 
desta licitação), no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir 
obrigações em decorrência de tal investidura, no caso de Sociedade Anônima, devidamente 
acompanhado de documentos de eleição dos administradores. 
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6.3 - Nenhuma pessoa, ainda que munida de procuração, poderá representar mais de um 
licitante no presente certame, sob pena de exclusão sumária das representadas. 
 
6.4 - A ausência do representante credenciado, em qualquer momento da sessão, importará 
a imediata exclusão do licitante por ele representado, salvo autorização expressa do 
Pregoeiro. 
 
6.4.1 - A 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. 
 
6.5 - Os documentos supra referidos poderão ser apresentados no original ou por qualquer 
processo de cópia autenticada e serão retidos, pelo Pregoeiro, para oportuna juntada no 
processo administrativo pertinente à presente licitação. 
 
6.6 - Somente poderão participar da fase de lances verbais os representantes devidamente 
credenciados.  
 
6.7 - No ato do credenciamento deverão ser apresentadas, conforme o caso, as seguintes 
declarações, condição essencial para participação no certame licitatório: 
 
6.7.1 - Declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação e inexistência de 
qualquer fato impeditivo à participação, de acordo com modelo contido no ANEXO III do 
presente Edital. A referida declaração deverá estar fora dos envelopes nº 1 (Proposta) e nº 
2 (Habilitação). 
 
6.7.2 - Declaração para Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte (conforme modelo 
constante no ANEXO VII do Edital), quando assim enquadrada e a fim de gozar dos 
benefícios da Lei Complementar nº 123/06, conforme o caso, no tocante ao direito de 
preferência e critério de desempate. O referido documento deverá estar fora dos 
envelopes nº 1 (Proposta) e nº 2 (Habilitação). 
 
6.8 - Em seguida proceder-se-á ao recebimento dos envelopes contendo a proposta de preço 
e os documentos de habilitação, em envelopes separados, indevassáveis, lacrados e 
rubricados no fecho, que deverão conter os seguintes dizeres em sua face externa: 
 

ENVELOPE Nº 1 
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 35/2015 

PROPOSTA DE PREÇO 
RAZÃO SOCIAL / CNPJ 

 
ENVELOPE Nº 2 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 35/2015 
DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

RAZÃO SOCIAL / CNPJ 
 
7 - ENVELOPE Nº 01 - DA PROPOSTA DE PREÇO 
 
7.1 - O ANEXO II - FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA, que acompanha este ato 
convocatório, deverá ser utilizado, preferencialmente, para a apresentação da Proposta. 
 
7.2 - Deverão estar consignados na proposta: 
a) dados cadastrais da licitante; 
b) indicação do número do Pregão Presencial; 
c) assinatura do representante legal da empresa; 
d) indicação obrigatória do preço unitário e total por item e valor global da proposta, 
expresso em moeda corrente nacional, em algarismos e por extenso; 
d1) Serão considerados nas propostas até 02 (dois) dígitos após a vírgula, em algarismos 
arábicos; 
e) indicação dos produtos; 
f) uma única cotação de preço de cada item; 
g) indicação do representante legal que firma a proposta e sua assinatura. 
 
7.3 - Cada concorrente deverá computar, no preço que ofertar o frete e todos os custos 
diretos e indiretos, inclusive os resultantes da incidência de quaisquer tributos, 
contribuições ou obrigações decorrentes das legislações trabalhista, fiscal e previdenciária a 
que se sujeita. 
 
7.4 - Os preços ofertados deverão ser equivalentes aos praticados no mercado, na data da 
apresentação da proposta. 
 
7.5 - O prazo de validade da proposta será de 60 (sessenta) dias, contados a partir da sua 
apresentação. 
 
7.6 – Adotar-se-á como critério de aceitabilidade de preços, aqueles indicados no ANEXO I 
- TERMO DE REFERÊNCIA, desclassificando-se as propostas cujos preços os excedam ou 
sejam manifestamente inexequíveis (art. 40, inciso X e 48, inciso II e parágrafos da Lei 
Federal nº 8.666/93). 
 
7.8 - A apresentação da proposta implicará, por si só, na aceitação tácita de todas as 
cláusulas deste edital e dos termos da Lei Federal nº 10.520/02, e da Lei Federal nº 8.666/93 
e suas alterações e a Lei Complementar n.º 123 de 14 de dezembro de 2006, e suas 
alterações, no que couber e demais normas suplementares aplicáveis. 
 
 
8 - ENVELOPE Nº 02 - DOS DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
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8.1 - Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação do licitante detentor 
da proposta classificada em primeiro lugar, o Pregoeiro verificará o eventual 
descumprimento das condições de participação, especialmente quanto à existência de 
sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante consulta 
nos respectivos cadastros. 
 
8.2 - A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante. 
 
8.3 - Constatada a existência de sanção, o Pregoeiro reputará o licitante inabilitado, por falta 
de condições de participação. 
 
8.4 - Não ocorrendo inabilitação, a documentação de habilitação do licitante detentor da 
proposta classificadas em primeiro lugar será verificada. 
 
8.5 - Para efeitos de habilitação, todos os licitantes que ofertarem menor preço, inclusive as 
microempresas e empresas de pequeno porte, deverão apresentar dentro do envelope nº 
02 - habilitação os seguintes documentos: 
 
8.5.1 - HABILITAÇÃO JURÍDICA (art. 28 da Lei nº 8.666/93): 
 
a) Ato de criação do licitante conforme o caso: 
a1) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
a2) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedade empresária ou simples e, no caso de sociedade por ações, 
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; e 
a3) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedade civil, acompanhada de prova de 
Diretoria em exercício; 
 
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. 
 
8.5.1.1 - Os documentos relacionados nas alíneas (“a” e “b”) do subitem 8.5.1 não precisarão 
constar do Envelope nº 2 - Habilitação se tiverem sido apresentados para o credenciamento 
neste Pregão. 
 
8.5.2 - REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA (art. 29 da Lei nº 8.666/93): 
 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do Ministério da Fazenda 
(CNPJ); 
 
b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, conforme o 
caso, relativo ao domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e 
compatível com o objeto do certame; 
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c) Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal, do domicílio 
ou sede do licitante ou outra equivalente na forma da lei, mediante a apresentação das 
seguintes certidões: 
c1) Certidão Conjunta Negativa de Débitos ou Certidão Conjunta Positiva com Efeitos de 
Negativa, relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, expedida pela Secretaria 
da Receita Federal; 
c1.1) No caso da certidão de Prova de Regularidade para com a Fazenda Federal ser emitida 
antes de 03 de Novembro de 2014, as licitantes deverão ainda apresentar Certidão de 
regularidade junto ao INSS dentro do prazo de validade.  
c2) Certidão de Regularidade em relação aos Tributos Estaduais, expedida pela Secretaria 
da Fazenda do domicílio ou sede da licitante; e 
c3) Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Tributos Municipais, 
expedida pela Secretaria Municipal de Finanças do domicílio ou sede da licitante; 
 
d) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei. 
 
e) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de 
certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada 
pelo Decreto-Lei nº 5.452 de 1º de maio de 1943 (Acessar o link www.tst.jus.br/certidao). 
e1) A prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho será atualizada pela Comissão de 
Licitações no momento de apresentação dos documentos de habilitação. 
 
8.5.3 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA (art. 31 da Lei nº 8.666/93): 
 
8.5.3.1 - Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial ou extrajudicial, 
expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, cuja pesquisa tenha sido realizada em 
data não anterior a 90 (noventa) dias da data prevista para a apresentação dos envelopes. 
 
8.5.4 - QUALIFICAÇÃO TÉCNICA (Art. 30 da Lei 8.666/93): 
 
a) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em 
características, quantidades e prazos com o objeto da licitação. A comprovação se dará 
mediante a apresentação de ATESTADO (S) fornecidos por pessoas de direito público ou 
privado, no qual se indique que a empresa já forneceu, satisfatoriamente, produtos iguais ou 
semelhantes ao objeto desta licitação. 
a1) O(s) atestado(s) deverá(ão) estar necessariamente em nome do licitante, ou seus sócios, 
diretores, consultores especializados. 
 
8.5.5 - Declaração da Licitante que cumpre o disposto no inciso XXXIII da Constituição 
Federal, nos moldes do Anexo IV, de que não emprega menor de 18 (dezoito) anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 16 (dezesseis) anos, salvo 
na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 
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8.5.6 - Declaração de Concordância com os termos do Edital e não ocorrência de fatos 
impeditivos à participação em licitação, nos moldes do Anexo VIII. 
 
8.5.7 - Declaração subscrita pelo representante legal do licitante, assegurando que o mesmo 
atende às normas relativas à saúde e SEGURANÇA NO TRABALHO, nos termos do art. 117, 
parágrafo único, da Constituição Estadual, observado, preferencialmente, o modelo que 
integra este edital como Anexo IX.  
 
8.5.8 - 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 (LC nº 123, art. 43, caput). 
 
8.5.9 - Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 5 (cinco) dias úteis, a contar do momento em que o licitante for declarado 
vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a 
regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de 
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (LC nº 123, art. 
43, § 1º). 
 
8.5.10 - A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.5.9, implicará 
na decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste edital, 
sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes para, em sessão 
pública, retomar os atos referentes ao procedimento licitatório, nos termos do art. 4º, 
inciso XXIII da Lei nº 10.520/02 ou revogar a licitação (LC nº 123, art. 43, § 2º). 
8.6 - DISPOSIÇÕES GERAIS SOBRE A DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO 
 
8.6.1 - Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados no original ou por 
qualquer processo de cópia autenticada ou publicação em órgão de imprensa oficial, ou 
mesmo cópia simples, desde que acompanhada do original para que seja autenticado pelo 
Pregoeiro ou por um dos membros da Equipe de Apoio no ato de sua apresentação, devendo 
os documentos, preferencialmente ser relacionados, separados e colecionados na ordem 
estabelecida neste Edital. 
 
8.6.1.1 - Os documentos apresentados devem estar com seu prazo de validade em vigor.  
 
8.6.2 - Todos os documentos expedidos pelo licitante deverão estar subscritos por seu 
representante legal ou procurador, com identificação clara do subscritor. 
 
8.6.3 - Todos os documentos apresentados deverão estar em nome do licitante e, 
preferencialmente com o número do CNPJ e endereço respectivo. 
 
8.6.4 - Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documentos em 
substituição aos documentos ora exigidos, inclusive no que se refere às certidões. 
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8.6.5 - Não serão aceitos documentos cujas datas e caracteres estejam ilegíveis ou rasurados 
de tal forma que não possam ser entendidos. 
 
8.6.6 - Na hipótese de não constar prazo de validade nas certidões apresentadas, serão 
aceitas como válidas as expedidas até 90 (noventa) dias imediatamente anteriores à data de 
apresentação das propostas. 
 
8.6.7 - 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. 
 
8.6.8 - Caso a licitante pretenda que um de seus estabelecimentos, que não o participante 
desta licitação, execute o futuro Contrato, deverá comprovar a regularidade fiscal de ambos 
os estabelecimentos, conforme item 8.5.2. 
 
8.6.9 - A entrega de documento de habilitação que apresente falha não sanável na sessão 
acarretará a INABILITAÇÃO do licitante, exceto quanto à documentação relativa à 
regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, quando se aplicará o 
disposto nos itens 8.5.8 e seguintes deste edital. 
 
8.6.10 - O Pregoeiro ou a Equipe de apoio diligenciará efetuando consulta na Internet junto 
aos sites dos órgãos expedidores a fim de verificar a veracidade dos documentos obtidos por 
este meio eletrônico, devendo para todos os fins, constar às chaves de autenticação para 
que se possa verificar a autenticidade dos mesmos. 
 
8.6.11 - A Administração reserva-se o direito de exigir documentação comprobatória do 
cumprimento de todas as exigências legais provenientes da licitação, bem como a promoção 
de diligência destinada a esclarecer a instrução do processo (§ 3° do artigo 43 da Lei nº 
8.666/93). 
 
9 - DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO DA LICITAÇÃO 
 
9.1 - No horário e local indicado 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 6. 
 
9.2 - Aberta a sessão pública do Pregão, com a conferência dos documentos de 
credenciamento das interessadas, serão recebidos pelo Pregoeiro os envelopes PROPOSTA 
DE PREÇO e DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO. 
 
9.3 - Após a entrega dos envelopes não cabe desistência de proposta, salvo por motivo justo, 
decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 
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9.4 - Verificada a regularidade formal dos envelopes, estes serão rubricados pelos membros 
da Equipe de Apoio, Pregoeiro e representantes dos licitantes. Os participantes deverão 
entregar ao Pregoeiro a declaração nos moldes do ANEXO III. Em prosseguimento, o 
Pregoeiro procederá à abertura dos envelopes nº 1 (PROPOSTA DE PREÇO), e seus 
conteúdos serão analisados pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio, no que tange a sua 
conformidade com os requisitos estabelecidos neste instrumento convocatório. 
 
9.5 - Serão desclassificadas as propostas que não atenderem as exigências essenciais deste 
edital e seus anexos, considerando-se como tais as que não possam ser atendidas na própria 
sessão pelo licitante, por simples manifestação de vontade de seu representante. 
 
9.6 - As demais propostas serão classificadas provisoriamente em ordem crescente pelo 
menor preço. 
 
9.7 - Definida a classificação provisória, será registrada na ata da sessão pública, o resumo 
das ocorrências até então havidas, consignando-se o rol de participantes, preços ofertados, 
propostas eventualmente desclassificadas e fundamentação para sua desclassificação e a 
ordem de classificação provisória. 
 
9.7.1 - Da quantidade total do item a ser adquirido, será reservado 25% (vinte e cinco por 
cento) para disputa apenas entre as Micro Empresas e Empresas de Pequeno Porte que 
tiverem apresentado proposta para o mesmo, conforme disposto no artigo 48, III da Lei 
Complementar n° 123/06, alterada pela Lei Complementar nº 147/2014. 
 
9.7.2 - Somente será aplicado o disposto no subitem anterior se alguma das proponentes do 
item não for Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte. 
 
9.7.3 - Caso nenhuma Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte tenha apresentado 
proposta para o item, a quantidade total do mesmo será adjudicada para o licitante que 
ofertar a menor proposta. 
 
9.8 - O Pregoeiro abrirá oportunidade para o oferecimento de sucessivos lances verbais aos 
representantes dos licitantes cujas propostas estejam classificadas no intervalo 
compreendido entre o menor preço e o preço superior àquele em até 10% (dez por cento), 
repetindo-se o procedimento para cada uma das propostas classificadas na forma do item 
9.7. 
 
9.8.1 – Quando não forem verificadas, no mínimo, 3 (três) propostas nas condições definidas 
no subitem anterior, serão chamadas a dar lances verbais os representantes dos licitantes 
que apresentarem as melhores propostas, até o máximo de 3 (três), quaisquer que sejam os 
preços ofertados. 
 
9.9 - O Pregoeiro abrirá oportunidade para a repetição de lances verbais, respeitadas as 
sucessivas classificações provisórias, até o momento em que não sejam ofertados novos 
lances de preços menores aos já existentes. 
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9.10 - Não serão aceitos lances cujos valores forem maiores do que último lance que tenha 
sido anteriormente ofertado, bem como 2 (dois) lances do mesmo valor, prevalecendo, 
nesse caso, aquele que foi ofertado primeiro.  
 
9.11 - Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o licitante 
desistente às penalidades constantes deste edital. 
 
9.12 - Declarada encerrada a etapa competitiva, o Pregoeiro procederá à classificação 
definitiva das propostas exclusivamente pelo critério de MENOR PREÇO POR ITEM, 
consignando-a em ata. 
 
9.13 - Se houver empate na cota em que tiverem participado Micro Empresas ou Empresas 
de Pequeno Porte e empresas que não forem assim classificadas, será assegurado o 
exercício do direito de preferência às microempresas e empresas de pequeno porte, nos 
seguintes termos (LC nº 123, art. 44, caput): 
 
9.13.1 - Entende-se por empate aquelas situações em que os preços apresentados pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 
superiores ao melhor preço apresentado (LC nº 123, art. 44, § 2º); 
  
9.13.2 - 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 será adjudicado em seu favor o objeto licitado (LC nº 123, 
art. 45, inc. I); 
 
9.13.2.1 - Para tanto, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada 
será convocada para exercer seu direito de preferência e apresentar nova proposta no prazo 
máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, a contar da convocação do 
Pregoeiro, sob pena de preclusão (LC nº 123, art. 45, § 3º); 
 
9.13.2.2 - Se houver equivalência dos valores das propostas apresentados pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem no intervalo estabelecido 
no subitem 9.13.1, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 
primeiro poderá exercer a preferência e apresentar nova proposta (LC nº 123, art. 45,  inciso 
III); 
 
9.13.2.3 - Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada não 
exercer seu direito de cobertura da proposta de menor valor, serão convocadas as 
remanescentes que se enquadrarem no limite disposto no item 9.13.1, na ordem 
classificatória, para o exercício do mesmo direito (LC nº 123, art. 45, inciso II). 
 
9.13.2.4 - O exercício do direito de preferência somente será aplicado quando a melhor 
oferta da fase de lances não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de 
pequeno porte. 
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9.14 - Uma vez exercido o direito de preferência pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte, observados os limites e a forma estabelecidos neste edital, não sendo 
apresentada por elas proposta de preço inferior, será declarada a melhor proposta de preço 
aquela originalmente vencedora da fase de lances (LC nº 123, art. 45, § 1º). 
 
9.15 - Nesta oportunidade será verificada a compatibilidade do menor preço alcançado, com 
os parâmetros de preços definidos pela Administração. 
 
9.16 - O Pregoeiro poderá negociar diretamente com o autor do lance de menor valor global 
para que seja obtido preço melhor.  
 
9.17 - Havendo negociação, o Pregoeiro examinará a aceitabilidade do preço negociado, 
decidindo motivadamente a respeito. 
9.18 - Caso seja necessário a reserva da cota para Micro Empresas ou Empresas de Pequeno 
Porte, conforme disposto no item 9.7.1 da presente, serão realizadas duas fases de lances 
para o mesmo item, uma na qual participarão todas as empresas que ofertaram proposta 
para o item, inclusive as Micro Empresas ou Empresas de Pequeno Porte cujas ofertas sejam 
classificadas, obedecendo-se o disposto nos itens acima, e outra somente com a participação 
das Micro Empresas ou Empresas de Pequeno Porte, quando também serão observadas as 
disposições acima para ordenação das propostas. 
 
9.18.1 - A Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte que participar da primeira rodada 
de lances também poderá participar da segunda. 
9.18.2 – Caso, na primeira rodada de lances, sagre-se vencedora Micro Empresa ou Empresa 
de Pequeno Porte, a Prefeitura poderá a ela adjudicar a totalidade dos itens a serem 
adquiridos. 
 
9.18.3 - As Micro Empresas ou Empresas de Pequeno Porte que participarem da primeira 
rodada de lances poderão ainda fazer uso do seu direito de preferência, conforme 
disposições contidas nos itens 9.13 e seguintes desse Edital. 
 
9.19 - Considerada aceitável a oferta de menor preço, no momento oportuno, a critério do 
Pregoeiro, será verificado o atendimento do licitante às condições de habilitação estipuladas 
neste Edital. 
 
9.19.1 - Eventuais falhas, omissões ou outras irregularidades nos documentos de habilitação, 
efetivamente entregues, poderão ser saneadas na sessão pública de processamento do 
Pregão, até a decisão sobre a habilitação, exceto quanto à documentação relativa à 
regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, quando se aplicará o 
disposto no item 8.5.8 e seguintes deste edital. 
 
9.19.2 - A verificação será certificada pelo Pregoeiro, anexando aos autos documentos 
passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada. 
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9.19.3 - A Administração não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios 
eletrônicos de informações, no momento da verificação. Ocorrendo essa indisponibilidade e 
não sendo apresentados os documentos alcançados pela verificação, o licitante será 
inabilitado. 
 
9.20 - Estando a documentação de habilitação incompleta e/ou incorreta e/ou contrariando 
qualquer dispositivo deste Edital e seus Anexos, o Pregoeiro considerará o licitante 
INABILITADO. 
 
9.21 - Sendo considerado inabilitado o licitante cuja proposta tenha sido classificada em 
primeiro lugar, o Pregoeiro prosseguirá na abertura do envelope de documentação de 
habilitação do licitante classificado em segundo lugar, e assim sucessivamente, se for o caso, 
até a habilitação de um dos licitantes classificados, sem prejuízo de nova análise e 
negociação dos preços ofertados. 
 
9.22 - Constatando-se o atendimento das exigências fixadas no edital, o licitante classificado 
e habilitado, será declarado vencedor do certame, abrindo-se, neste momento, a 
oportunidade para manifestação da intenção de interpor recurso aos licitantes, nos termos 
da cláusula 10 deste instrumento. 
 
9.23 - Na ausência de recursos ou decididos estes, observados os trâmites legais, será 
adjudicado o objeto da licitação ao licitante vencedor e homologado o certame. 
9.24 - As licitantes classificadas em primeiro lugar deverão, num prazo de 2 (dois) dias úteis 
apresentar nova planilha contendo os valores readequados ao valor total apresentado pelo 
lance vencedor. O percentual da redução deverá ser equitativamente distribuído entre os 
preços originalmente propostos, relativos a todos os valores unitários dos produtos 
ofertados. 
 
9.25 - Os envelopes contendo a documentação relativa à habilitação dos licitantes 
desclassificados poderão ser devolvidos aos seus representantes na própria sessão, salvo se 
houver, no momento oportuno, manifestação de interesse de interpor recurso, hipótese em 
que ficarão retidos com o Pregoeiro, até ulterior deliberação. Os envelopes dos licitantes 
classificados, não declarados vencedores do certame, permanecerão sob custódia do 
Pregoeiro até o efetivo cumprimento da obrigação pelo licitante adjudicatário. 
 
9.26 - Da sessão pública deste Pregão, será lavrada ata circunstanciada, na qual serão 
registrados todos os atos praticados, a qual, após ciência dos interessados, deverá ser 
assinada pelo Pregoeiro, demais membros da Equipe de Apoio e pelos licitantes presentes. 
 
9.27 - O Pregoeiro, na fase de julgamento, poderá promover quaisquer diligências julgadas 
necessárias à análise das propostas e da documentação, devendo os licitantes atender às 
solicitações no prazo por ele estipulado, contado do recebimento da convocação. 
 
10 - DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
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10.1 - Com antecedência superior a 02 (dois) dias úteis da data fixada para o recebimento 
das propostas, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar 
o ato convocatório deste Pregão. 
 
10.2 - As impugnações devem ser protocoladas na sede da Prefeitura Municipal, dirigidas ao 
subscritor deste Edital. 
 
10.2.1 - Acolhida a petição contra o ato convocatório, em despacho fundamentado, será 
designada nova data para a realização deste certame, exceto quando, inquestionavelmente, 
a alteração não afetar a formulação das propostas. 
10.3 - A entrega da proposta, sem que tenha sido tempestivamente impugnado este Edital, 
implicará na plena aceitação, por parte dos interessados, das condições nele estabelecidas. 
 
10.4 - Dos atos do Pregoeiro cabe recurso, devendo haver manifestação verbal imediata e 
motivadamente na própria sessão pública, com o devido registro em ata da síntese da 
motivação da sua intenção, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias que começará a correr 
a partir da declaração do vencedor para a apresentação das razões por meio de memoriais, 
ficando os demais licitantes, desde logo intimados para apresentar contrarrazões, em igual 
número de dias, que começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes 
assegurada vista imediata dos autos. 
 
10.4.1 - 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. 
 
10.4.2 - Na hipótese de interposição de recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua 
decisão ou encaminhá-lo devidamente informado à autoridade competente. 
 
10.4.3 - Uma vez decididos os recursos administrativos eventualmente interpostos e, 
constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente adjudicará o objeto 
do certame ao licitante vencedor e homologará o procedimento licitatório. 
 
10.4.4 - O recurso contra decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo e o seu acolhimento 
resultará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento. 
 
10.4.5 - As razões de recurso deverão ser protocolizadas, no prazo supra, junto ao Setor de 
Licitações, no endereço indicado no preâmbulo do presente edital, nos dias úteis, das 8:00 
às 16:00 horas, sob pena de configurar-se a desistência da intenção de recurso manifestada 
na sessão pública.  
 
 
12 - DA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO 
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12.1 - A contratação decorrente desta licitação será formalizada mediante celebração do 
Contrato, cuja minuta integra este Edital como Anexo VI. 
 
12.1.1 - Se, por ocasião da formalização do Contrato, as certidões de regularidade de débito 
do(s) adjudicatário(s) perante o Sistema de Seguridade Social (INSS), o Fundo de Garantia 
por Tempo de Serviço (FGTS) e a Fazenda Nacional (Receita Federal), estiverem com os 
prazos de validade vencidos, esta Administração 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. 
 
12.1.1.1 - Se não for possível atualizá-las por meio eletrônico hábil de informações, o 
adjudicatário será notificado para, no prazo de 2 (dois) dias úteis, comprovar a situação de 
regularidade, mediante a apresentação das certidões respectivas com prazos de validade em 
vigência, sob pena da contratação não se realizar. 
 
12.1.2 - Quando o adjudicatário, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, 
não apresentar a situação regular de que trata o subitem 12.1.1 ou se recusar a assinar o 
Contrato, serão convocados, pela ordem de classificação das propostas, os demais licitantes 
classificados, com vistas à celebração da contratação, sem prejuízo da aplicação das sanções 
ao licitante faltante. 
 
12.1.3 - O adjudicatário deverá assinar o Contrato, no prazo de 2 (dois) dias úteis contados 
da data da convocação, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período a critério 
da Administração, sob pena de decair do direito à contratação se não o fizer, sem prejuízo 
das sanções previstas neste Edital. 
 
12.1.4 - 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 5 
(cinco) dias úteis, a contar do momento em que o licitante for declarado vencedor do 
certame, prorrogável por igual período, a critério da Administração, sob pena de a 
contratação não se realizar, decaindo do direito à contratação, sem prejuízo das sanções 
previstas neste edital. 
 
12.1.5 - 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 9.13.1. 
 
12.1.6 - Na hipótese de nenhuma microempresa e empresa de pequeno porte atender aos 
requisitos deste Edital, será convocada outra empresa na ordem de classificação das ofertas, 
com vistas à contratação. 
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12.2 - A Administração poderá obrigar a Contratada a corrigir ou substituir, à suas expensas, 
no todo ou em parte, o objeto do contrato, se verificar incorreções relacionados à 
quantidade e qualidade dos produtos contratados. 
 
12.3 – O contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 
8.666/93, com as consequências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas 
naquela lei e neste ato convocatório. 
 
12.4 – O contrato terá vigência de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da sua 
assinatura. 
 
12.5 - Os preços ofertados permanecerão fixos e irreajustáveis, salvo hipóteses de 
manutenção do equilíbrio econômico-financeiro nos termos da alínea “d” do inciso II do art. 
65 da Lei nº 8.666/93, que deverá ser comprovado pelo Contratado e deferido pela 
Contratante. 
 
12.6 - O equilíbrio de que trata o item anterior será deliberado pela Administração a partir de 
requerimento formal do interessado, o qual deverá vir acompanhado de documentação 
comprobatória do incremento dos custos, gerando eventuais efeitos a partir da 
protocolização do requerimento e nunca de forma não retroativa. 
 
12.7 - Ocorrendo queda nos preços praticados no mercado a Prefeitura convocará a(s) 
licitante(s) vencedora(s) para proceder ao equilíbrio de preço para menor, sob pena de 
desclassificação da proposta e aplicação das penalidades impostas neste edital e contrato. 
 
12.8 - A Administração poderá suprimir ou acrescer o objeto do contrato em até 25% (vinte 
e cinco por cento) do seu valor inicial atualizado, a seu critério exclusivo, de acordo com o 
disposto no art. 65, inciso I e § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
12.9 - A empresa 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. 
 
12.10 - O foro do contrato será o da Comarca de Iguape/SP. 
 
13 - DOS PRAZOS E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO 
 
13.1 - A aquisição do objeto previsto para o presente certame será parcelada, conforme as 
necessidades da CONTRATANTE, sendo que o prazo de entrega será de até 03 (três) dias 
úteis, contados a partir do recebimento da ordem de serviço. 
 
13.2 - Os serviços serão recebidos conforme a seguir: 
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a) provisoriamente: de posse da proposta respectiva, será recebido o produto para 
verificação de especificações, quantidade, qualidade, prazos, preços, embalagens e outros 
dados pertinentes e, encontrada alguma irregularidade, será fixado prazo para sua correção; 
 
b) definitivamente: após recebimento provisório, será realizada conferência dos produtos e 
sendo aprovados, será efetivado o recebimento definitivo, com aposição de assinatura no 
documento fiscal. 
 
13.3 - Na hipótese de o produto apresentar irregularidade não sanada, será reduzido a 
termo o fato e encaminhado à autoridade competente para procedimentos inerentes à 
aplicação das penalidades. 
 
13.4 - Os Serviços serão conferidos e, se achados irregulares, reclamados à Contratada, que 
terá o prazo de até 03 (três) dias úteis para substituir os rejeitados. 
 
13.5 - A entrega dos serviços prestados deverá ser efetuada nos endereços constantes do 
Anexo I, de segunda a sexta-feira das 09h00 às 16h00, os quais serão conferidos e, se 
achados irregulares, devolvidos à empresa, que terá o prazo de 03 (três) dias úteis para 
substituir o produto rejeitado. 
 
13.6 - O recebimento dos produtos será controlado por servidor designado pela 
administração municipal, que fará a verificação da sua conformidade com a proposta 
apresentada, e ainda, quanto ao cumprimento de conformidade com a solicitação de 
entrega dos produtos. 
 
13.7 - A execução do contrato será acompanhada, conforme o caso, nos termos do art. 67 e 
73 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
13.8 - A Administração rejeitará o objeto executado em desacordo com o contrato (art. 76 
da lei Federal nº 8.666/93). 
 
 
14 - DO PAGAMENTO 
 
14.1 - O pagamento devido ao licitante vencedor será efetuado em até 30 (trinta) dias 
contados da apresentação e recebimento da nota fiscal/fatura pelo Departamento de 
Compras e Licitações, após o recebimento e conferência do objeto licitado pelos setores 
requerentes, acompanhado de requisição da Secretaria responsável, contendo os produtos 
fornecidos, com as respectivas quantidades, de acordo com as especificações do objeto 
desta licitação, que será realizado na forma do art. 73, inciso II da Lei nº 8.666/93. 
 
14.2 - O pagamento será feito através de crédito em conta corrente a ser fornecido pela 
Contratada, onde deverá conter na respectiva nota fiscal o número da agência e da conta 
corrente da empresa. 
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14.3 - Em nenhuma hipótese e em tempo algum poderá ser invocada qualquer dúvida 
quanto aos preços propostos. 
 
14.4 - Nenhum pagamento será efetuado ao(s) licitante(s) vencedor(es), enquanto pendente 
de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade 
ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou 
correção monetária. 
 
14.5 - Caso o(s) licitante(s) vencedor (es) seja(m) optante(s) pelo SIMPLES, Instituição de 
Educação e de Assistência Social, sem fins lucrativos, a que se refere o art. 12 da Lei n.º 
9.532, de 10 de dezembro de 1997, Instituição de Caráter Filantrópico, Recreativo, Cultural, 
Científico ou Associação Civil, a que se refere o art. 15 da Lei n.º 9.532/1997, deverá 
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, DECLARAÇÃO, na forma do Anexo II, III ou 
IV, conforme o caso, da Instrução Normativa da SRF n.º 480, de 15 de dezembro de 2004, em 
duas vias, assinadas pelo seu representante legal, sob pena da Prefeitura Municipal de 
Iguape efetuar as retenções cabíveis, previstas na referida norma. 
 
14.6 - Correrão por conta da licitante vencedora todas as despesas de seguros, transporte, 
tributos, encargos trabalhistas e previdenciárias decorrentes da entrega dos produtos. 
 
14.7 - O pagamento será feito através de crédito em conta corrente a ser fornecida pela 
Contratada ou cheque nominal a seu favor, a ser retirado na Tesouraria da Prefeitura 
Municipal de Iguape. 
 
14.8 - A contratante pagará a (s) Nota (s) Fiscal (is) / Fatura(s) somente à licitante vencedora, 
vedada sua negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária. 
 
14.9 - A empresa licitante vencedora deverá fazer constar na Nota Fiscal / Fatura 
correspondente, emitida sem rasura, e em letra bem legível, o número de sua conta 
corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência. 
 
14.10 - A Fiscalização da Prefeitura somente atestará o recebimento do objeto e liberará a 
Nota Fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela licitante vencedora, todas as condições 
pactuadas. 
 
14.11 - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a liquidação da despesa, 
a mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a licitante vencedora 
providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á 
após a regularização da situação ou reapresentação de novo documento fiscal, não 
acarretando qualquer ônus à Prefeitura. 
 
 
 
15 - DAS SANÇÕES 
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15.1 - A vencedora do certame que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições do 
presente edital ficará sujeita às penalidades previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/02, bem 
como aos arts. 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93. 
 
15.2 - Nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou parcial do contrato, 
a Contratada, garantida a prévia defesa, ficará sujeita às seguintes sanções: 
a) Advertência; 
b) Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato; 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com este 
órgão promotor do certame, por prazo de até 5 (cinco) anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em 
geral enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e 
depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior. 
 
15.3 - Os licitantes sujeitar-se-ão à imposição de multa correspondente a até 2% (dois por 
cento) do valor da proposta se, por ato ou omissão de seu representante, provocar tumulto 
na sessão de pregão ou retardar o procedimento licitatório, ou ainda, desistir do lance 
ofertado. 
 
15.4 - A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela administração, caracteriza o 
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às seguintes penalidades: 
 
a) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação não cumprida; 
b) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou 
declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02.  
 
15.5 - À Contratada, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas as sanções 
previstas nos arts. 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
15.6 - O atraso injustificado na entrega dos produtos, sem prejuízo do disposto no § 1º do 
artigo 86 da Lei nº 8.666/93, sujeitará a Contratada à multa de mora, calculado por dia de 
atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção: 
 
a) atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia; e 
b) atraso superior a 30 (trinta) dias, até o máximo de 60 (sessenta) dias: multa de 0,2% (dois 
décimos por cento) ao dia. 
 
15.7 - Pela inexecução total ou parcial do contrato, poderão ser aplicadas à Contratada as 
seguintes penalidades: 
 
a) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida, 
caracterizada pelo atraso superior a 60 (sessenta) dias na entrega; ou 
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b) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou 
declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02. 
 
15.8 - É cabível, ainda, a aplicação das demais sanções estabelecidas no Capítulo IV da Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
15.9 - A penalidade de multa, estabelecida na alínea “b” do item 15.2, poderá ser aplicada 
de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser descontada 
de eventuais créditos que tenha em face da Contratante. 
 
15.10 - A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis.  
 
15.11 - Nos casos de inexecução parcial ou total do ajuste é cabível a aplicação de suspensão 
temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, 
conforme previsto pelo artigo 7º da Lei Federal 10.520/02. 
 
15.12 - As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu 
pagamento não elide a responsabilidade da Contratada por danos causados à Contratante. 
 
15.13 - Pela não regularização da documentação de comprovação de regularidade fiscal das 
microempresas e empresas de pequeno porte, no prazo previsto no subitem 8.5.9 deste 
edital, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar ao licitante multa 
equivalente a 2% (dois por cento) do valor estimado de contratação do objeto, cominada 
com a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou 
declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02 
(LC nº 123, art. 43, § 2º). 
 
15.14 - O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 5 (cinco) dias úteis 
contados da data da intimação do interessado.  
 
15.15 - O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de 3 (três) dias úteis 
da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial. 
 
15.16 - Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente 
descontado da primeira parcela de preço a que a Contratada vier a fazer jus, acrescido de 
juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado 
judicialmente. 
 
15.17 - Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á 
comunicação escrita à empresa e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as 
penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição, 
informando ainda que o fato seja registrado no cadastro correspondente. 
 
16 - DAS INFORMAÇÕES 
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16.1 - As informações administrativas relativas ao presente certame poderão ser obtidas 
junto ao Setor de Licitações, por escrito, no endereço indicado no preâmbulo deste 
instrumento, de segunda a sexta-feira, das 8h00 às 16h00, até 48 (quarenta e oito) horas da 
data marcada para a abertura do certame ou pelo e-mail Licitacao@iguape.sp.gov.br. As 
respostas serão encaminhadas a todos os licitantes que retiraram o Edital e farão parte 
integrante do processo administrativo. 
 
 
 
17 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
17.1 - Os interessados que desejarem cópia integral deste Edital e seus Anexos poderão 
solicitá-las gratuitamente através do e-mail: licitacao@iguape.sp.gov.br, no horário de 
expediente, até o último dia útil que anteceda a data de abertura da Licitação. 
 
17.2 - Fica o licitante ciente que a simples apresentação da proposta implica na aceitação de 
todas as condições estabelecidas neste Edital, não podendo invocar nenhum 
desconhecimento, como elemento impeditivo da formulação de sua proposta ou do perfeito 
cumprimento do ajuste. 
 
17.3 - A Administração reserva-se o direito de exigir documentação comprobatória do 
cumprimento de todas as exigências legais provenientes da licitação, bem como a promoção 
de diligência destinada a esclarecer a instrução do processo (§ 3º do artigo 43 da Lei nº 
8.666/93). 
 
17.4 - A Prefeitura Municipal de Iguape poderá, a qualquer tempo, motivadamente, revogar 
no todo ou em parte a presente licitação. 
 

Iguape, 30 de Dezembro de 2015. 
 
 

---------------------------------------------- 
Juliana da Silva Bezerra 

Pregoeira 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 35 /2015 
 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA 
 
 
 

1. OBJETO 
 
Contratação de empresa de serviços de consultoria e de assessoramento técnico especializado, de 
natureza singular, para criação e manutenção de um programa alternativo de gerenciamento 
financeiro e garantidor de Parcerias Público Privadas, destinado à apropriação, titulação e 
certificação de créditos públicos, inscritos ou não na dívida ativa, com suporte e apoio à 
qualificação dos contribuintes, validação cadastral e fornecimento de infraestrutura tecnológica e 
de sistema de informações de administração do programa alternativo de gerenciamento 
financeiro e de apoio para recuperação administrativa da dívida ativa, conforme condições, 
elementos caracterizadores e especificações estabelecidas neste Edital e seus anexos. 
 

2. ORGÃO INTERESSADO  
 
Prefeitura Municipal de Iguape 
 

3. RESPONSÁVEL PELO PROJETO BÁSICO 
 
Departamento Municipal de Economia e Finanças  
 

4. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO 
 
4.1.O presente Termo de Referência tem por objeto a especificação das regras básicas para 
contratação de serviços consultoria e de assessoramento técnico especializado, de natureza 
singular, para criação e manutenção de um programa alternativo de gerenciamento 
financeiro e garantidor de Parcerias Público Privadas, destinado à apropriação, titulação e 
certificação de créditos públicos, inscritos ou não na dívida ativa, com suporte e apoio à 
qualificação dos contribuintes, validação cadastral e fornecimento de infraestrutura 
tecnológica e de sistema de informações de administração do programa alternativo de 
gerenciamento financeiro e de apoio para recuperação administrativa da dívida ativa, 
conforme condições, elementos caracterizadores e especificações estabelecidas neste 
Termo de Referência e no Edital a ser produzido e seus anexos. 
 
 
 
 
 

4.2. Abaixo o detalhamento e resumo do objeto proposto: 
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LOTE ÚNICO 
Item Especificação  Unid. Qtde 

1 
Licença de uso temporária do sistema de administração do programa 
alternativo de gerenciamento financeiro e de apoio para recuperação 
administrativa da dívida ativa. 

Meses 24 

2 
Criação e manutenção de programa alternativo de gerenciamento 
financeiro para certificação e titulação da dívida ativa e apoio a 
qualificação dos contribuintes. 

Meses 24 

3 Assessoramento técnico e consultoria especializada. Meses 24 

4 Serviços de estrutura física, de recursos humanos e apoio 
operacional. Meses 24 

5 Serviços de Treinamento. Meses 24 

6 Serviços de garantia de atualização e tecnológica. Meses 24 
 
05. JUSTIFICATIVA 
 
5.1. O município vem desenvolvendo esforços no sentido da maximização dos recursos 
públicos e buscando soluções que auxiliem na diminuição da desigualdade fiscal, impondo 
prioridades, objetivos e metas alcançáveis e em obediência aos ditames da Lei de 
Responsabilidade Fiscal que norteia no sentido de buscar todos os tributos de 
competência dos entes federados. Neste contexto, a implantação de programa 
alternativo de gerenciamento financeiro e garantidor de parcerias público privadas, com 
recursos oriundos de recuperação de créditos da dívida ativa se torna modelo 
significativo, uma vez que poderá auxiliar o município na obtenção de recursos 
financeiros para cumprimento de sua missão social. Assim sendo, e: 
 
5.1.1. CONSIDERANDO que o município precisa evidenciar novos arranjos de 
gerenciamento financeiro, investimentos e recuperação de créditos da dívida ativa, 
inscrita ou não, e, ainda, buscar celeridade na recuperação de seus valores creditícios, 
com a formatação de títulos públicos negociáveis que permitam, através de programa 
alternativo de gerenciamento financeiro, embasado em permissivos legais e nas 
disposições constitucionais atinentes à matéria, reforçar as finanças municipais, bem 
como servir de garantia para contratação por parceria público privada; 
 
5.1.2. CONSIDERANDO que o município busca implantação de programas de gestão 
financeira com utilização de solução alternativa de gerenciamento financeiro e carece de 
instrumentos, métodos e ferramentas que possam garantir normas administrativas, 
contábeis, econômicas e financeiras para subsidiar processos de recuperação de créditos 
da dívida ativa e manutenção de programa alternativo de gerenciamento financeiro; 
 
5.1.3. CONSIDERANDO que o município necessita custear investimentos em obras, 
serviços e aquisições de bens com a participação da iniciativa privada e, com isto, precisa 
formatar alternativa de gerenciamento financeiro para lastro financeiro que garanta 
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contratos de parceria público privada (PPP) e, também, buscar proficiência 
administrativa, operativa e gerencial desse programa alternativo de gerenciamento 
financeiro; 
 
5.1.4. CONSIDERANDO que o município necessita estabelecer normas, métodos, sistemas, 
instrumentos e ferramentas para aparelhar os órgãos que lidam com a arrecadação 
municipal de modo a tratar a totalidade das etapas de conversão de créditos da dívida 
ativa em recursos financeiros; 
 
5.1.5. CONSIDERANDO que o município necessita de estrutura física, tecnológica e de 
recursos humanos, em quantidade e qualidade, para obtenção de dados cadastrais 
mínimos, informações complementares para suportar atendimento efetivo no 
tratamento da dívida ativa; 
 
5.1.6. CONSIDERANDO que o município necessita de inúmeras normas, legislações e 
obrigações diversas para criação, implantação e administração de programa alternativo 
de gerenciamento financeiro, com utilização de recursos oriundos da dívida ativa, e, 
também, a necessidade de alta especialização, qualificação e sistemas efetivos de gestão 
e monitoramento bastante especializados para obter êxito na identificação, apuração e 
recuperação financeira, de programa dessa natureza; 
 
5.1.7. CONSIDERANDO que as sistemáticas de administração, controle, monitoramento e 
execução da recuperação de créditos da dívida ativa para compor programa alternativo 
de gerenciamento financeiro é atividade desenvolvida por período curto de tempo, com 
demanda de mão de obra com alto grau de especialização e, também, sistemas de 
informações de apoio e análise; 
 
5.1.8. CONSIDERANDO que a contratação de consultoria e assessoramento técnico trarão 
benefícios significativos ao município em termos de transferência de tecnologia, 
metodologias e processos de recuperação de créditos da dívida ativa, 
administrativamente (extrajudicial), bem como aprendizagem na administração de 
solução alternativa de gerenciamento financeiro; 
 
5.1.9. CONSIDERANDO que é desaconselhável a criação de estrutura orgânica e própria 
para a realização de trabalho temporário para recuperação do estoque da dívida ativa, 
demandando contratação e capacitação de novos servidores, criação de espaço físico, 
mobiliário, sistemas de informações que gerariam custos de longo prazo, mesmo quando 
não mais existisse estoque de dívida ativa que justifique a manutenção de tal estrutura; 
 
5.1.10. CONSIDERANDO que o tempo demandado para ativação de estrutura apropriada, 
com elaboração de concursos, licitações para cada grupo de serviços ou produtos para 
processo de recuperação administrativa da dívida ativa levaria tempo significativo, que 
acabaria impondo ajuizamento de ações visando a interrupção da prescrição em número 
elevado e oneroso para o município e para o contribuinte, pois ocorreriam antes de 
esgotadas as ações administrativas cabíveis ao serviço; e 
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5.1.11. CONSIDERANDO que com todo o empenho na recuperação dos créditos da dívida 
ativa a estrutura atual da Secretaria da Fazenda levaria em torno de 24 (vinte e quatro) 
meses para “desistir” da recuperação administrativa, para, após os esforços infrutíferos, 
entregar a responsabilidade para a Procuradoria Geral iniciar o processo de recuperação 
judicial. 

 
5.2. Assim sendo, é de vital importância que a Administração Municipal seja munida de 
programa alternativo de gerenciamento financeiro que considere a apropriação, a 
certificação como créditos líquidos a receber e a emissão de títulos recebíveis da dívida 
ativa, bem como orientar configurações e aplicabilidades destes ativos financeiros, de 
forma e modo a propiciar sua recuperação, o seu uso como instrumento de caução, de 
negociação financeira, ou garantidor de parceira público privada, de cessão por endosso-
mandato, assegurando contratações de bens e serviços, envolvendo estrutura física e 
operacional, de sistemas de informações e de recursos humanos compatíveis com o 
processo de recuperação dos créditos oriundos da dívida ativa do Município. 
 
06. BENEFÍCIOS ESPERADOS 
 
6.1. A criação de programa alternativo de gerenciamento financeiro com utilização de 
créditos oriundos da dívida ativa, ajuizada ou não, vem de encontro às necessidades de 
incrementar economicidade e ganhos financeiros, reais e mensuráveis, que serão gerados 
em função da recuperação de valores não pagos e de direito patrimonial do município. 
 
6.2. Não poderão ser deixados de lado os benefícios tais como o melhor aproveitamento 
de recursos humanos e físicos, a melhoria da qualidade e da produtividade nas rotinas de 
recuperação da dívida ativa, a agilidade e dinamismo no acesso às informações e, ainda, 
maior transparência face às novas formas de gestão dos créditos financeiros. 
 
6.3. Outro aspecto importante identificado para este programa é a obtenção de 
informações cadastrais complementares e transferência de conhecimento que permitirão 
melhorar a qualidade do ajuizamento das execuções sobre o estoque de dívida não 
recuperada administrativamente, ou seja, mesmo sobre a parcela não recuperada, haverá 
benefícios para o Município, que terá mais qualidade de informações e processos para 
ajuizar as ações de execução fiscal. 
 
6.4. Redução do tempo de recuperação amigável e menor esforço técnico e gerencial nas 
recuperações dos créditos, elevando-se, assim, consideravelmente o número de 
atendimentos aos contribuintes e, consequentemente, diminuição do envio de processos 
de recuperação judicial para a Procuradoria. 
 
07. CONSULTORIA E ASSESSORAMENTO TÉCNICO PARA CRIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 
PROGRAMA ALTERNATIVO DE GERENCIAMENTO FINANCEIRO 
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7.1. Os serviços a seguir descritos referem-se aos procedimentos de consultoria e 
assessoramento técnico e econômico/financeiro, envolvendo suporte e apoio operacional 
necessário para a criação e manutenção de programa alternativo de gerenciamento 
financeiro, que resulte na qualificação, validação cadastral, apropriação, certificação dos 
créditos para emissão de títulos dos ativos recebíveis do Município, de modo a propiciar 
efetiva recuperação e aproveitamento de créditos públicos oriundos da dívida ativa e o 
seu uso como instrumento de caução, de negociação financeira, de garantia de contratos 
de parceria público privada, de cessão por endosso-mandato, assegurando contratação 
de investimentos com prioridades definidas pelo Município. 
 
7.2. Assegurar assessoria na formatação técnica, econômica e financeira que permita, 
com auxílio de sistemas de informações, fundamentar cadastros atualizados e 
realimentáveis, de modo a oferecer segurança na certificação oficial dos títulos 
recebíveis, seu registro, sua certificação e formas de transferência para recuperação dos 
créditos, dação em pagamento a terceiros contratados ou em garantia do pagamento, ou 
cessão por endosso-mandato para parceria público privada, em obediência aos 
procedimentos normativos exigidos em lei. 
 
7.3. Assegurar assessoria à execução do programa alternativo de gerenciamento 
financeiro, com metodologia disponibilizada à Administração Municipal, inclusive, 
orientação justificada para modificação de procedimentos em uso, indicação de 
processamentos e apropriações da documentação, bem como modelos de inter-
relacionamentos entre os órgãos municipais envolvidos neste programa. 
 
7.4. Apoiar na preparação dos anteprojetos normativos necessários ao êxito do programa 
alternativo de gerenciamento financeiro com respectivas exposições de motivos, de total 
transparência e em consonância com a legislação em vigor. 
 
7.5. Apoiar nas fundamentações legais e normativas devidas e na emissão de pareceres 
técnicos para a conversão dos créditos inscritos na rubrica orçamentária adequada da 
dívida ativa, de modo a consolidá-los em ativos financeiros e atender aos 
questionamentos levantados pela administração para solução de problemas suscitados. 

 
7.6. Apoiar a Procuradoria Jurídica na recuperação dos ativos municipais, com 
fornecimento de análises técnicas, procedimentos administrativos, prevenção de 
inadimplências, informações complementares aos cadastros existentes e estrutura 
operacional de modo a garantir eficiência na execução do programa alternativo de 
gerenciamento financeiro. 
 
7.7. Assegurar apoio técnico para auxílio à execução de projetos determinados pelo 
Município, vinculados às receitas especificadas e recuperadas com política e metodologia 
de maximização dos recursos públicos, instituindo, também, normativas de usabilidade 
dos recursos financeiros oriundos dos créditos a serem disponibilizados para o programa 
alternativo de gerenciamento financeiro. 
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7.8. Garantir instruções normativas e regras gerais necessárias de modo que as receitas 
especificadas e resultantes da recuperação da dívida ativa sejam “blindadas” com relação 
a outras despesas, garantindo, com exclusividade, a execução de projetos especiais 
autorizados pela Administração Municipal, inclusive formar lastro financeiro garantidor 
de contratos para execução de atividades prioritárias de obras e serviços, em obediência 
a legislação em vigor. 
 
7.9. Contemplar ferramentas e processos de administração financeira para programa 
alternativo de gerenciamento financeiro de modo a garantir instrumentos de controle, 
acompanhamento e avaliação de desempenho, promovendo monitoramento dos planos 
de aplicações e seu conjunto de informações contábeis e financeiras próprias, em 
obediência às normas que regem programa desta natureza. 
 
 7.10. As especificidades do programa, no que concerne ao tratamento da dívida ativa, 
ajuizada ou não, deverão atender o previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, 
notadamente o explicitado no Art. 11, que constitui requisito essencial da 
responsabilidade na gestão fiscal para a efetiva arrecadação de todos os tributos de 
competência constitucional do ente federado. 
 
7.11. O programa alternativo de gerenciamento financeiro não deverá onerar o município 
com estrutura orgânica própria para recuperação do estoque da dívida ativa, de modo 
que não seja necessária a contratação de novos servidores, a criação de espaços físicos, 
compra de mobiliários, bem como a implantação de sistemas de informações e 
computadores para suportá-los. 
 
7.12. No que concerne à operacionalidade do programa, deverá ser disponibilizado: 
 
7.12.1. No início dos trabalhos deverá ser fornecido diagnóstico detalhado da situação 
atual da carteira da dívida ativa com levantamentos e análises exploratórias, envolvendo 
questões de natureza técnica, normativa e administrativa que devem ser analisadas e 
discutidas em seus aspectos conceituais e metodológicos, em conjunto com a equipe do 
Município, envolvendo minimamente: 
 
7.12.1.1. Estudos preliminares compreendendo análises técnicas, levantamento de 
informações sobre a gestão tributária atual em relação aos procedimentos de 
recuperação da dívida ativa, infraestrutura física, pessoal, sistemas de informações, 
legislação e análise estatística de desempenho da arrecadação. 
 
7.12.1.2. Análise da legislação e normativas envolvendo Código Tributário Municipal e 
Leis Complementares que devem ser observadas em relação aos aspectos legais 
necessários para viabilizar as ações do programa alternativo de gerenciamento financeiro. 
 
7.12.1.3. Análise da demanda e de adequação para implantação de estrutura física de 
atendimento e de recursos humanos, por parte da empresa licitante, necessários para a 
implantação e realização do programa alternativo de gerenciamento financeiro, bem 
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como a necessidade de capacitação, treinamento e obtenção de recursos logísticos 
adequados. 
 
7.12.1.4. Análise dos meios e instrumentos de comunicação disponíveis e a proposição de 
campanha de marketing detalhada, estabelecendo-se os veículos, as inserções, os 
espaços envolvidos e períodos de exibição, bem como a estratégia de lançamento, sua 
manutenção e sustentação e a prestação de contas, de modo a estabelecer: 
 
a) Metodologia própria, fazendo os acertos necessários, de modo a compatibilizá-la aos 
processos internos; 
 
b) Estabelecer, de comum acordo, o teor das correspondências a serem enviadas aos 
devedores, bem como a frequência de envio e quantidade de cartas por devedor; 
 
c) Estabelecer os parâmetros de comunicação de telemarketing e visita “in loco” a 
serem conduzidas pelos operadores e pesquisadores; 
 
d) Definir as informações gerenciais necessárias a serem disponibilizadas por meio de 
relatórios e análises das campanhas; e 
 
e) Quantificar, qualificar e determinar periodicidades das informações a serem tratadas 
e obtidas, bem como o tratamento a ser dado no fornecimento do retorno das 
informações. 
 
7.12.2. Envio de carta de acionamento, destinada a todos os contribuintes com débitos 
em atraso que forem repassados, contendo obrigatoriamente o telefone de central de 
atendimento da contratada para contato, devendo a mesma ser lacrada de forma a 
garantir a confidencialidade dos dados. 
 
7.12.3. Os termos das cartas deverão ser submetidos à aprovação do Gestor do programa 
alternativo de gerenciamento financeiro quanto ao seu teor e forma, antes de serem 
enviadas aos contribuintes. 
 
7.12.4. Envio de boletos bancários com códigos de barras padrão FEBRABAN, aos 
contribuintes selecionados, a critério da contratante, contendo valor para pagamentos 
acrescidos de multa, correção monetária, juros por atraso de pagamento e, se for o caso, 
custas de sucumbência, a crédito da conta corrente especial do programa alternativo de 
gerenciamento financeiro, devendo a mesma ser lacrada. 
 
7.12.5. Os parcelamentos serão deferidos de acordo com os parâmetros definidos pela 
Administração Municipal, através de regulamento específico para emissão dos boletos 
bancários de pagamento e/ou parcelamentos com os valores, descontos e definição das 
demais instruções fornecidas pelo gestor do programa alternativo de gerenciamento 
financeiro, em completa obediência à Legislação reinante. 
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7.12.6. Os pagamentos somente poderão ser realizados diretamente na rede bancária, 
sendo vedado o recebimento de quaisquer valores pela contratada ou seus agentes. 
 
08.REQUISITOS FUNCIONAIS DO SISTEMA 
 
8.1. Os itens descritos a seguir definem o escopo dos requisitos funcionais que o sistema 
de informações de administração do programa alternativo de gerenciamento financeiro e 
de apoio para recuperação administrativa dos créditos públicos oriundos da dívida ativa 
deverá ofertar para o tratamento da totalidade dos processos dessa natureza, para o 
tratamento da incorporação da dívida ativa, de forma sistêmica, utilizando-se de 
normativas legais e regulatórias vigentes, sendo vinculado à obrigatoriedade no 
atendimento de todos os requisitos exigidos neste Termo de Referência, em conjunto 
com o Edital e seus Anexos. 
 
8.2. Não será permitida a customização do sistema proposto, sendo permitida tão 
somente sua parametrização. 
 
8.2.1. Entende-se por customização quando é necessário alterar, complementar ou 
desenvolver novos códigos-fontes de programação, relativos a novos módulos funcionais, 
relatórios, interfaces, formulários e telas, para atender os requisitos e funcionalidades 
operacionais obrigatórios exigidos para atender o descrito neste termo. 
 
8.2.2. Entende-se por parametrização a situação em que os requisitos de tecnologia e 
funcionalidades operacionais obrigatórios são atendidos sem a necessidade de 
alteração, complementação ou desenvolvimento de códigos-fontes de novos módulos 
funcionais, ou seja, o requisito está incorporado de forma nativa no sistema, 
necessitando apenas de atualização de parâmetros por ocasião da instalação do sistema. 
 
8.3. O sistema deverá possibilitar a correta identificação e validação dos valores a 
receber da dívida ativa, de acordo com as obrigações acessórias, dentro dos prazos 
prescricionais, com a devida atualização cadastral, a qualificação dos contribuintes, a 
certificação dos seus débitos e atualização financeira, utilizando-se de bases de 
cálculos e índices de apurações, de modo a apresentar modelagem que permita por meios 
eletrônicos fundamentar cadastro informativo, atualizado e realimentável, que ofereça 
segurança na certificação oficial, em obediência aos procedimentos normativos legais.  
 
8.4. O sistema deverá utilizar-se de técnicas e procedimentos pré-definidos para averiguar 
de forma correta os devidos valores dos CDA (“Certificados da Dívida Ativa”), bem 
como manutenção dos saldos credores, acrescidos de todos acessórios conforme o Código 
Tributário Municipal – CTM, para composição e certificação do valor de face, através 
de módulo específico de controle de débitos, créditos e saldos, com as devidas origens e 
atualizações financeiras. 
 
8.5. O sistema deverá utilizar-se de técnicas e procedimentos financeiros pré-definidos 
pelo programa de gestão financeira por alternativo de gerenciamento financeiro especial 
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de investimentos, de modo a tornar disponíveis e sempre atualizadas as movimentações 
financeiras, contendo, minimamente: 
 

- Relatórios diários de CDA atualizados, certificados, recuperados a vista e parcelados 
com demonstrativos de parcelas, vencimentos e valores atualizados; 

- CDA recuperados desde o início do programa com as devidas atualizações; 
- Manutenção dos estoques de CDA, devidamente valorados, com as devidas 
classificações; 
- Manutenção e atualização dos depósitos em conta especial do programa alternativo de 

gerenciamento financeiro; e 
- Manutenção e acompanhamento das aplicações do programa alternativo de 

gerenciamento financeiro. 

8.6. O sistema deverá possibilitar a inserção, a importação e a exportação de dados 
cadastrais e informações periódicas coletadas de LR (“local de residência”), LD (“local de 
domicilio”), LT (“local de trabalho”), LRF (“local de referência”),  em periodicidade a ser 
estabelecida pelo gestor do contrato, para análise dos arquivos em meio magnético e a 
integração do banco de dados com os sistemas da administração do Município, 
apontando as inconsistências e irregularidades encontradas para atualização concomitante 
do cadastro de contribuintes. 

8.7. O sistema deverá permitir o acompanhamento das execuções fiscais da dívida ativa, 
inclusão de custas de sucumbência devidamente valoradas, com utilização de cálculo “on-
line” dos valores envolvidos na divida atualizada. 

8.8. O sistema deverá permitir manutenção de banco de dados para cruzamentos de 
informações, validação, qualificação e a certificação da dívida ativa, a natureza jurídica de 
seus cálculos individuais com a emissão de relatórios analíticos para conferência e 
geração de novos arquivos, com as devidas atualizações, contemplando minimamente o 
seguinte: 
 
- Amostragens das classes sociais por localidades, com análises qualitativas e quantitativas 

com os respectivos montantes financeiros;  
- Amostragens por classificação dos débitos e suas origens; 
- Amostragem das fases de atuação com indicativos qualitativos e quantitativos e os 
montantes; 
- Relatórios demonstrativos e de diagnósticos gerais da execução do programa de gestão 

financeira por alternativo de gerenciamento financeiro  especial de investimentos; 
- Relatórios diversos para acompanhamento e administração dos contribuintes em 

situação de execução fiscal, para acompanhamento da Procuradoria Geral do Município; 
e 

- Relatórios customizados de prestação e encontro de contas. 
 
8.9. O sistema deverá gerar relatórios de inconsistências sobre divergências nos 
procedimentos internos relacionados a dívida ativa e controles relacionados aos 
recebimentos, encaminhamentos, preenchimentos das informações, de acordo com a 
legislação vigente. 
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8.10. O sistema deverá apresentar relatórios e análises que possam comprovar todos os 
serviços prestados e atender as exigências do programa alternativo de gerenciamento 
financeiro, contendo minimamente: 
 
- Relatórios gráficos para análises diversas dos valores identificados e apurados e a 

evolução diária e/ou por períodos tais como mensais, anuais ou outros que houver 
interesse do município; e 

- Relatórios analíticos para comparativos das performances do programa alternativo de 
gerenciamento financeiro, com periodicidades diárias, mensais e eventuais dos eventos 
efetivamente executados, bem como comparativos com meses anteriores, ou 
periodicidades estabelecidas pelo município; 

- Relatórios que demonstrem o ranking decrescente dos valores estatísticos de 
movimentação econômica, agrupados por crescimento e queda do período com 
periodicidades diárias, mensais e eventuais dos eventos efetivamente executados. 

8.11. O sistema deverá possibilitar a emissão de relatórios sintéticos e analíticos 
atualizados nas periodicidades que demonstrem todos os CDA trabalhados, de modo 
que o Município possa acompanhar o histórico da identificação, valoração e evolução da 
recuperação dos créditos nos eventos pertinentes ao programa alternativo de 
gerenciamento financeiro . 

8.12. O sistema deverá permitir a possibilidade de consultas e emissão de relatórios 
dos eventos do programa alternativo de gerenciamento financeiro com “filtros” de 
diversas naturezas, tais como eventos, prazos, vencimentos e prescrições, períodos de 
recebimentos, dentre outros. 

8.13. O sistema deverá permitir auditorias dos valores pagos x exigidos, permitindo o 
recálculo dos valores vencidos em conformidade com as taxas de juros e correção 
monetárias e todos acessórios vigentes e legais. 

8.14. O sistema deverá permitir controles gerenciais da evolução física e financeira de 
todos os projetos vinculados ao programa alternativo de gerenciamento financeiro, 
bem como permitir apontamentos para análise do equilíbrio entre o cumprimento dos 
encontros de contas previstos. 

8.15. O sistema deverá permitir o acompanhamento dos prazos de vencimento e 
prescrição da competência de cada CDA da dívida ativa, inclusive orientação documental, 
de modo a manter atualizados, apoiando a Procuradoria Geral do Município com 
documentação das diligências efetivadas nos procedimentos da execução fiscal 
ou, quando for o caso, a baixa definitiva. 

8.16. O sistema deverá permitir, de forma integrada e modular ao sistema de 
administração do programa alternativo de gerenciamento financeiro, atendimento 
seguro, rápido e eficiente, das atualizações e análises dos quesitos dos sistemas do 
município que tratam a dívida ativa. 
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8.17. O sistema deverá controlar todas as ações de recuperação de créditos, tais como 
importação de dados, carga de arquivos, envios e retornos de pesquisas, demandas de 
acionamentos por telefonia, correspondências, SMS e e-mail. 

8.18. O sistema deverá controlar o cadastramento e manutenção de políticas de 
negociações, inclusive realização de acordos fora dos “scripits” definidos, com 
flexibilização de múltiplas operações de recuperação de créditos, em conformidade com as 
premissas do programa alternativo de gerenciamento financeiro . 

8.19. O sistema deverá permitir o controle da agenda de prazos legais das recuperações, 
com apontamento de diversos níveis de alertas para evitar atrasos nos cumprimentos 
de prazos estabelecidos na emissão dos CDA´s e nas confissões de dívidas efetivadas. 

8.20. O sistema deverá permitir emissão, automática ou não, de: confissões de dívida, 
boletos de pagamentos, parcelas de acordos, correspondências e notificações, 
diretamente na impressora ou a geração de arquivos para produção em gráficas ou birôs. 
 
8.21. O Sistema deverá permitir geração de campanhas com utilização de boletos com 
múltiplas opções de parcelamento, possibilitando diversas opções de pagamento em um 
único boleto. 
 
8.22. O sistema deverá permitir a atualização dos retornos de correspondências e 
notificações automatizadas, com transferência do arquivo de devolução do correio, para 
atualizar a situação do cadastro de endereços, bem como permitir a geração de arquivos 
com mensagens de texto (SMS), via aplicativo WhatsApp ou equivalente e e-mail, com 
recepção do retorno da ação dessas mensagens, bem como o envio em tempo real (sob 
demanda) do boleto (linha digitável). 
 
8.23. O sistema deverá possuir rotinas automáticas de correção de telefones celulares 
(alteração para nove dígitos) com facilidades de geração de filas segmentadas e 
priorizadas para grupos de operadores de ativo integrado a diversos servidores de 
discagem, com tratamentos específicos para chamadas ativas e receptivas. 
 
 8.24. O sistema deverá possuir facilidades de consultas para localização de contribuintes 
através de diversos atributos, tais como CPF, contratos, telefones, RG, números de 
acordos, recibos e valores de acordos. 
 
8.25. O sistema deverá possuir regras de monitoramento “on-line”, com sinalizadores e 
metas configuráveis por usuários para todas as posições de atendimento (Ativo, 
Receptivo e Blend), com definição de prioridade de ações por grupo ou por operador, 
com integração com os principais servidores de discagem do mercado e com alarmes 
configuráveis por supervisor de atendimento. 
 
8.26. O sistema deverá permitir a integração com diversos cadastros para atualização, 
através de arquivo integrado com software de pesquisa individual on-line. 
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8.27. O sistema deverá possibilitar a criação e operacionalização das tarefas de back-
office, assim como efetuar o monitoramento das filas de back-office. 
 
8.28. O sistema deverá permitir a baixa automática de pagamento padrão CNAB240/400. 
 
8.29. O sistema deverá permitir a utilização integrada de ferramenta de “BI - Business 
Intelligence”, para análises diversas de tendências e auxiliar na criação e teste de novas 
estratégias de atuação (segmentação), inclusive utilizar os resultados para criar outras 
estratégias de ações (retroalimentação) na recuperação de créditos. 
 
8.30. O sistema deverá permitir a anexação de documentos eletrônicos no cadastro tais 
como imagens, documentos, planilhas, etc. 
 
8.31. O sistema deverá possibilitar a criação e publicação de relatórios (gerenciador de 
relatórios) e disponibilizá-los pelo aplicativo com pré-visualização, podendo ser 
encaminhados diretamente para impressoras ou serem gravados em formato PDF, 
conforme escolha do usuário. 
 
8.32. O Município fornecerá a totalidade dos arquivos no formato “.txt”, conforme layout 
estabelecido, contendo as informações cadastrais e todos os débitos dos contribuintes 
inadimplentes. Dentro dos parâmetros técnicos disponíveis no Município, poderão ser 
solicitadas alterações na geração dos arquivos que venham a facilitar os procedimentos a 
serem adotados. 
 
8.33. O Município fornecerá diariamente os arquivos de baixa e/ou inclusão e os arquivos 
referentes a atualização do cadastro de contribuintes para atualização das bases de 
dados, sendo identificado o motivo para cada lançamento, ou seja, podendo ser por: 
pagamento, cancelamento, remissão, suspensão, parcelamento, não opção e outros.  
 
8.34. O Município fornecerá plantas, mapas e informações cadastrais existentes de forma 
a facilitar o trabalho da contratada para localizar os contribuintes inadimplentes, ficando 
a contratada, responsável por resguardar o sigilo das informações e pela observância 
legal dos limites da operação de recuperação, devendo sua utilização restringir-se à 
execução dos serviços contratados, respondendo por qualquer utilização indevida. 
 
8.35. O Município fornecerá as regras de cálculo para atualização dos débitos, além da 
Legislação Complementar pertinente ao Código Tributário Municipal. 
  
8.36. Será disponibilizado pelo Município, acesso à sua base de dados e a conta corrente 
bancária do programa alternativo de gerenciamento financeiro, devendo a CONTRATADA 
providenciar link de dados com circuito privado para ter o referido acesso, para 
acompanhamento e busca dos pagamentos e baixas de atualizações. 
 
09 - REQUISITOS TÉCNICOS NÃO FUNCIONAIS DO SISTEMA 
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9.1. Os itens descritos a seguir definem o escopo relativo aos requisitos não funcionais do 
sistema necessários para atendimento do programa alternativo de gerenciamento 
financeiro, por parte da empresa licitante, sendo vinculado à obrigatoriedade no 
atendimento de todos os requisitos exigidos neste Termo de Referência, em conjunto 
com o Edital e seus Anexos. 
 
9.2. O sistema proposto deverá rodar em ambiente web, com banco de dados SQL Server, 
permitindo todos os acessos às informações tais como telas, relatórios e gráficos por 
intermédio de browser de navegação pela internet, em função da padronização e 
utilização pelo município dessa tecnologia. 
 
9.3. O sistema não poderá necessitar da instalação de Plugin nas estações de trabalho, 
exceto o navegador e o visualizador de PDF. 
 
9.4. O sistema deverá permitir suporte remoto através de Terminal Service. 
 
9.5. A segurança e gerenciamento dos acessos à solução deverão ser implantados com 
técnicas de segurança conforme os conceitos de confidencialidade, disponibilidade e 
integridade, garantindo o acesso à informação somente aos usuários autorizados, 
considerando os seguintes níveis de acesso e controle: 
 
9.5.1. Perfil e Permissões de acessos: As funcionalidades disponibilizadas deverão possuir 
controle de acesso, permitindo, de forma parametrizada e hierárquica, a distribuição de 
tipos de acessos aos serviços, por perfis definidos pelos administradores do sistema. 
 
9.5.2. Administração da Segurança: Disponibilizar funcionalidades para habilitar e 
desabilitar, tanto usuário como permissões de acesso às funcionalidades destes, em 
tempo real, com registro do histórico destas ações; e 
 
9.5.3. Registro de LOG: Todas as operações realizadas nos serviços que impliquem em 
inclusão, alteração, exclusão ou consulta de dados dos cadastros deverão ser mantidas 
em registros, contendo data, horário e identificação do autor, armazenados durante todo 
o período do contrato para manutenção de trilhas de auditoria. 
 
9.6. A solução proposta deve possibilitar a configuração de acesso ao sistema baseada nas 
seguintes entidades e relacionamentos: 
 
- Usuários e senhas; 
- Perfis; 
- Relacionamento entre Perfis e as funcionalidades disponibilizadas; e 
- Relacionamento entre Usuários e Perfis. 
 
9.7. A senha deve ser armazenada pelo seu valor criptografado e deverá administrar o 
tempo de vigência, obrigatoriedade de letras minúsculas e maiúsculas e símbolos. 
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9.8. Quanto a buscas e consultas, o sistema deverá permitir: 
 
9.8.1. Visualização dos seguintes formatos: DOC, XLS, PPT, JPEG e PDF. 
 
9.8.2. Inclusão de anotações sobre a imagem dos documentos sem alterar o conteúdo 
original. 
 
9.8.3. Visualização com funcionalidades de Rotação, Zoom e Navegação. 
 
9.8.4. Armazenar lista das pesquisas mais frequentes e query´s das consultas construídas. 
 
9.8.5. Deverá efetuar pesquisas refinadas em resultados de pesquisas já executados. 
 
9.8.6. Deverá exibir a quantidade de ocorrências de palavras em cada base de dados. 
 
9.9. Quanto ao gerenciamento eletrônico de documentos – GED, o sistema deverá: 
 
9.9.1. Possuir camada de apresentação e funcionalidades administrativas, baseada em 
web browser, compatível com Microsoft Internet Explorer 6.0 e versões posteriores, 
Chrome 1.0 e versões posteriores e Firefox versão 2.0 e suas versões posteriores. 
 
9.9.2. Possuir todas as interfaces e todos os elementos das interfaces (botões, textos, 
alertas, mensagens e demais itens que compõe a interface com o usuário) em Português 
Brasileiro. 
 
9.9.3. Permitir autenticação de usuários em gerenciador de usuários LDAP (Microsoft 
Active Directory) através de interface web. 
 
9.9.4. Possibilitar a comunicação com servidores de Correio Eletrônico padrão SMTP, 
atendendo aos RFC´s pertinentes em vigência, com suporte aos anteriores. 
 
9.9.5. Possuir interface administrativa gráfica para o desenho dos fluxos em interface 
web. 
 
10. LICENÇA DE USO DO SISTEMA 
 
10.1. Os itens descritos a seguir definem o escopo relativo a licença de uso do sistema 
aplicativo necessário para atendimento do objeto, por parte da empresa licitante, sendo 
vinculado à obrigatoriedade no atendimento de todos os requisitos exigidos neste Termo 
de Referência, em conjunto com o Edital e seus Anexos. 
 
10.2. O fornecimento do software deverá contemplar o licenciamento de uso do sistema, 
os serviços de instalação e implantação, o suporte técnico e operacional, o treinamento, a 
garantia e a assistência técnica, visando adequação às necessidades do Município. 
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10.3. O sistema deverá permitir o acesso ilimitado de usuários, nomeados e divididos em 
diferentes níveis de administração e operação, e todos os requisitos tecnológicos e 
funcionais deverão estar disponíveis para utilização imediata. 
 
10.4. A licença de uso do aplicativo ofertado deverá ser na forma de licenciamento por 
usuário e prever e possibilitar a implantação do sistema pelo prazo determinado de 24 
(vinte e quatro) meses, caracterizando-se, desta forma, licenciamento de uso do tipo 
temporário, findo o qual deverá ser firmado novo contrato entre as partes, de 
conformidade com a legislação em vigor. 
 
11. MANUTENÇÃO, SUPORTE TÉCNICO E ATULIZAÇÕES DE VERSÕES 
 
11.1. Os serviços descritos a seguir referem-se aos procedimentos necessários à 
manutenção, às atualizações de versões e ao suporte técnico do sistema proposto, tendo 
em vista assegurar a utilização plena e contínua das funcionalidades e características 
técnicas do referido sistema. 
 
11.2. Quanto ao suporte técnico, compreendem: 
 
11.2.1. Os serviços de suporte técnico serão prestados por meio de telefone, ferramenta 
via Internet ou, quando necessário, mediante a visita de técnicos da licitante à 
CONTRATANTE. 
 
11.2.2. O atendimento de suporte técnico deverá ser feito durante toda a vigência do 
contrato, em até 3 (três) dia úteis após a chamada da CONTRATANTE, com resolução dos 
problemas em até 10 (dez) dias úteis, salvo justificativa apresentada pela empresa 
contratada e aceita pelo gestor do contrato. 
 
11.3. Os serviços de manutenção e atualizações de versões compreendem: 
 
1.3.1. Verificação de problemas na operação do sistema, na integridade do banco de 
dados no desenvolvimento e na instalação de atualizações corretivas. 
 

 11.3.2. Desenvolvimento, instalação, configuração e treinamento na implantação de 
releases, upgrades, updates e novas versões relacionadas à evolução do software em 
atendimento de mudanças legais e normativas. 

 
11.3.3. Treinamento, capacitação e reciclagem dos usuários do sistema em relação às 
atualizações implantadas. 
 
11.4. No caso da necessidade de manutenção corretiva do software ou do Banco de 
Dados, será aberta ocorrência, seguindo as regras e procedimentos estabelecidos no 
presente Termo de Referência. 
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11.5. O prazo para os serviços de manutenção e atualização de versões deve ser 
estabelecido em conjunto com o gestor do contrato, respeitado o grau de dificuldade da 
intervenção. 
 
11.6. Durante a vigência do contrato a Contratada deverá, obrigatoriamente, informar ao 
Município qualquer atualização da legislação pertinente que venha a ser possível 
processar o programa de gestão financeira nas mesmas condições contratadas. 
 
12. DISPONIBILIDADE DO SISTEMA 
 
12.1. Neste tópico estão relacionados todos os assuntos referentes à configuração do 
sistema, as metodologias que deverão ser empregadas, a parametrização dos registros 
iniciais referente aos lançamentos do Banco de Dados e o desenvolvimento e implantação 
dos processos internos, requeridos para funcionamento integral do sistema e suas 
operacionalidades. 
 
12.2. Configurar o sistema e o cadastramento inicial dos usuários, bem como sua 
estruturação quanto a responsabilidade pela manutenção, ou seja, inclusões, alterações, 
exclusões e manutenção de históricos a partir da liberação do acesso ao sistema. 
 
12.3. Realizar as ações de avaliação do organograma do Município e identificação setorial 
dos usuários, as análises de aderência dos processos de trabalho atuais em relação ao 
modelo definido pelo sistema, a estruturação do cadastro de usuários e carga com as 
informações básicas. 
 
12.4. Realizar a carga da base de dados do sistema, a partir da análise da estrutura 
organizacional e dos processos de trabalho da CONTRATANTE. 
 
12.5. Será de responsabilidade da CONTRATANTE o fornecimento de todas as 
informações requeridas pela licitante, em relação à estrutura organizacional, aos perfis 
dos usuários, bem como aos processos de trabalho e seus responsáveis técnicos e aos 
sistemas atuais utilizados. 
 
12.6. A licitante deverá, em conjunto com a CONTRATANTE, elaborar cronograma de 
instalação, levando-se em consideração as necessidades, prioridades e respeito aos 
prazos evidenciados visando à implantação, bem como as demais tarefas necessárias ao 
desenvolvimento dos trabalhos. 
 
13. ASSISTÊNCIA TÉCNICA E GARANTIA 
 
13.1. A licitante deverá garantir o objeto do presente Termo de Referência pelo período 
de 24 (vinte e quatro) meses, contados após o recebimento do termo de aceite de 
entrega da Licença de Uso do Sistema, bem como nas prorrogações do contrato, caso 
ocorram. 
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13.2. Durante o prazo de vigência da garantia, deverão ser enviadas à CONTRATANTE 
todas as atualizações de versão do sistema, devidamente acompanhadas das instruções 
para sua instalação. 
 
13.3. As atualizações de versões do sistema poderão ser disponibilizadas para download a 
partir de site na Internet, incluindo suas instruções para sua instalação. 
 
13.4. As atualizações de versões poderão ser as atualizações fiscais, legais e reguladoras, 
scripts de atualizações atendimento, versões principais do sistema e tecnologias, o que 
inclui versões de manutenção geral, versões de funcionalidades escolhidas e atualizações 
de documentação. 
 
13.5. Caso sejam detectadas falhas e irregularidades (bugs) na operacionalização do 
sistema ou em seus módulos, a licitante deverá fazer a correção destes, e, em caso de 
inoperância, fornecer uma nova versão. 
 
13.6. A licitante deverá disponibilizar número de acesso para chamados, em português, 
nos dias úteis de segunda-feira a sexta-feira, em horário comercial local da 
CONTRATANTE, exceto feriados locais e nacionais. 
 
13.7. A licitante deverá manter cadastro das pessoas indicadas pela CONTRATANTE, que 
poderão efetuar abertura de chamados via web e autorizar o fechamento dos mesmos. 
Cada pessoa cadastrada no sistema de abertura de chamados deverá receber 
identificação e senha que permitam acesso seguro a este, de maneira a evitar que 
pessoas não autorizadas possam acionar o serviço. 
 
13.8. Os chamados por parada parcial do sistema deverão ser atendidos em até 8 (oito) 
horas após a abertura e deverão ser respondidos quanto à solução em até 24 (vinte e 
quatro) horas, contadas a partir do início do atendimento para solução. 
 
13.9. Os chamados por parada total do sistema deverão ser atendidos em até 03 (três) 
horas após a abertura e deverão ser respondidos quanto à solução em até 8 (oito) horas, 
contadas a partir do início do atendimento para solução. 
 
13.10. Os demais chamados deverão ser atendidos em até 72 (setenta e duas) horas após 
a abertura e deverão ser respondidos quanto à solução em até 7 (sete) dias úteis, 
contados a partir do início do atendimento para solução. 
 
13.11. A assistência técnica da garantia será realizada de segunda-feira a sexta-feira, no 
horário das 8 às 18hs, em língua portuguesa e a abertura de chamados será efetuada por 
correio eletrônico ou por telefone, a pedido da CONTRATANTE. 
 
13.12. O acesso à área restrita de suporte em endereço eletrônico (web site) deverá estar 
disponível 24 (vinte e quatro) horas por dia, 07 (sete) dias por semana. 
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13.13. As atividades e os serviços de assistência técnica deverão ser realizados 
remotamente, em dependências de responsabilidade da empresa licitante, às quais 
deverá ser franqueado acesso aos profissionais da CONTRATANTE, em situações 
justificadas. Quando for necessário ou conveniente o atendimento presencial, 
profissionais da empresa licitante visitarão a sede da CONTRATANTE, em até 72 (setenta e 
duas) horas, para complementar suas atividades. 
 
13.14. A licitante deverá elaborar, até o quinto dia útil do mês subsequente, relatório 
gerencial e analítico sobre a prestação do serviço de suporte técnico e relatório executivo 
de ocorrências de chamados, contendo as ocorrências apresentadas, providências e 
recomendações. 
 

13.15. A licitante deverá disponibilizar acesso ao software para acompanhamento 
do andamento das solicitações, contendo: 

- Teleacionamento ativo e reeceptivo; 

- Formatação das regras de negociação; 

- Estratégia de operação: flexibilidade de alteração de estratégias a qualquer momento; 

- Envio de SMS e outras modalidades; 

- Realizações de acordos, promessas de pagamentos e confissões de dívidas; 

- Caixa – módulos de baixa de pagamentos, transferências, fluxo de caixa, etc; 

- Cálculos online – atualizações de saldo devedor para qualquer data; 

- Repasses, encontro de contas e prestações de contas; 

- Administração de acordos e promessa de pagamento; 
- Pesquisas e atualizações cadastrais e de saldos; 
- Relatórios e consultas online. 
 
14. ESTRUTURA OPERACIONAL DE APOIO AO PROGRAMA ALTERNATIVO DE 
GERENCIAMENTO FINANCEIRO PARA RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DA DÍVIDA ATIVA 
 
14.1. A seguir a descrição da estrutura física, de recursos humanos necessários para 
recuperação administrativa da dívida ativa, em obediência ao disposto na permissão legal 
do Art. 7º, § 3º, do Código Tributário Nacional e a legislação reinante no município. A 
estruturação aqui definida a ser adotada foi estimada em função de trabalhos similares 
que vêm sendo desenvolvidos em outras municipalidades que dispunham de situação 
análoga e vêm alcançando êxito na recuperação de créditos da dívida ativa. 
 
14.2. A licitante proponente deverá fornecer todo material, equipamentos e pessoal com 
qualificação técnica para execução das atividades previstas no objeto deste Termo de 
Referência, em quantidade adequada e suficiente para atender as exigências da prestação 
dos serviços. 
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14.3. A empresa deverá prover ações de recepção e operacionalização dos recebimentos 
e obtenção de dados complementares envio de documentos, com a devida depuração de 
cadastro. 
 
14.4. A estrutura física deverá ser disposta em local de fácil acesso e que comporte 
confortavelmente os contribuintes, assegurando a qualidade de atendimento e a 
eficiência dos serviços sem causar nenhum constrangimento ao público, que correrá por 
conta da Contratada. 

 
14.5. Deverá ser apresentado plano de marketing detalhado para divulgar as ações 
positivas de recuperação, de modo a gerar clima propício a adesão ao plano de 
regularização dos débitos para com a municipalidade, estabelecendo-se os veículos, as 
inserções, os espaços envolvidos e os períodos de exibição, informando minimamente: 
 
 

CAPACIDADE OPERACIONAL QTDE MES 
Ciclo de Correspondências 5.880 
Pulsos CallCenter 6.600 
Campanhas de Markekting* 1 
Atualização Cadastral 620 
Visitas Externas (Pesquisas) 940 
Atendimentos 4.300 

 
14.6. Capacidade de Produção: 
 
14.6.1. PLANO DE METAS PARA RECUPERAÇÃO AMIGÁVEL: 

 
14.6.1.1. Deverá ser estabelecido o seguinte plano de metas a ser alcançado: 

 
 

Recebimentos Efetivados dos CDAs. no Período*  
FAIXA DE** ATÉ** MULTA 
1   -   250.000,00 100% 
2  250.001,00  350.000,00 60% 
3  350.001,00  450.000,00 40% 
4  450.001,00  550.000,00 20% 
5  550.001,00  650.000,00 10% 
6  650.001,00  750.000,00 5% 
7  750.001,00  acima  0% 

 
*CDA – Certificado da Dívida Ativa. Recebimentos dos CDAs creditados ao Município 
mensalmente.  
 
**     Valores em reais. 
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14.6.1.2 – Caso a CONTRATADA não consiga alcançar as metas especificadas no item 
14.6.1.1, a mesma sofrerá as penalidades em conformidade com a tabela acima, aplicadas 
sobre a remuneração devida pela sua prestação de serviços, exceto em caso de 
descumprimento provocado por força maior, desde que devidamente comprovado.  
 
14.6.1.3. O Plano de Metas terá o mesmo prazo de validade do contrato, e será revisto e 
modificado a cada período de 6 (seis) meses em conformidade ao fluxo dos resultados e de 
comum acordo entre a Contratante e a Contratada, obedecendo ao seguinte objetivo: 
 
- Em até 60 (sessenta) dias da data de início da operação: Alcançar a faixa 3; 
- Em até 90 (noventa) dias da data de início da operação: Alcançar a faixa 5; e 
- Em até 120 (centos e vinte) dias da data de início da operação: Alcançar a faixa 7. 
 
14.6.1.4. Serão prorrogáveis por até 60 (sessenta) dias os prazos estabelecidos acima, 
mantendo-se, porém, a multa real aplicável. 
 
14.6.1.5. O não cumprimento do plano de metas, por 3 (três) meses consecutivos, faculta a 
Municipalidade contratante a rescindir o contrato sem que seja devida qualquer indenização 
à CONTRATADA.  

 
15. TREINAMENTO E FORMAÇÃO 
 

15.1. Esta atividade objetiva proceder de forma sistemática à orientação e à absorção de 
conhecimentos do sistema e dos serviços utilizados na realização dos trabalhos de 
operacionalização do programa alternativo de gerenciamento financeiro, para funcionários 
responsáveis pela execução e acompanhamento das atividades, necessárias para o bom 
desempenho dos trabalhos no que concerne às análises, aos estudos técnicos elaborados e 
realização diária. 
  
15.2. A licitante deverá oferecer treinamento e capacitação operacional e gerencial de 
servidores para até 6 (seis) funcionários, designados pela CONTRATANTE, visando 
aprendizagem das funcionalidades básicas do sistema, bem como dar conhecimento das 
normas e procedimentos vigentes no tema recuperação de créditos da divida ativa. 
 
15.3. Considerando a realização de treinamento específico para as diferentes áreas de 
atuação dos usuários, a duração do programa de capacitação deverá ser de no mínimo 30 
(trinta) horas/aula. 
 
15.4. O treinamento deverá ser realizado de forma efetiva, para os profissionais designados 
e inscritos pela CONTRATANTE, os quais deverão obter conhecimento prévio das rotinas e 
temas que serão abordados, recebendo todas as informações necessárias sobre a utilização 
do sistema e ferramentas por intermédio de instrutores preparados e com conhecimentos 
amplos sobre os aplicativos e metodologias. 
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15.5. O treinamento será realizado em local a ser disponibilizado pela CONTRATANTE, com 
condições adequadas para a realização do mesmo e em ambiente configurado para o uso do 
sistema, envolvendo estações de trabalho para os participantes do treinamento, estação de 
trabalho para o instrutor do treinamento e projetores. 
 
15.6. O material didático, os serviços de instrutores e de monitores, caso necessário, serão 
de responsabilidade da CONTRATADA. 
 
15.7. O agendamento e distribuição da carga horária serão estabelecidos em comum acordo 
entre as partes. 
 
16. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
 
16.1. A licitante detentora dos direitos autorais do sistema de administração do programa 
alternativo de gerenciamento financeiro deverá apresentar registro no INPI (Instituto 
Nacional da Propriedade Industrial) do sistema para comprovação de direitos de atualização 
do sistema proposto. 
 
16.2. A licitante que não for detentora dos direitos autorais do sistema de administração do 
programa alternativo de gerenciamento financeiro deverá apresentar declaração de que é 
detentora dos direitos de comercialização, ou de representação comercial do sistema 
proposto, com direitos de atualização do sistema, comprovado mediante o respectivo 
contrato com a detentora dos direitos autorais, assumindo todos os ônus decorrentes. 
 
16.3. Para fins de qualificação técnica, deverão ser apresentado, no mínimo: 
 
16.3.1. Um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecidos por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, em nome da licitante, comprovando que executou ou executa 
serviços de forma satisfatória, voltados para atividades compatíveis com o objeto aqui 
descrito, devendo referir-se, conjuntamente ou individualmente, ao fornecimento de 
sistemas de informações e/ou processamento de dados para validação cadastral, 
qualificação dos contribuintes, certificação dos créditos e sua efetiva recuperação. 
 
16.3.2. Um ou mais atestados de capacidade técnica, fornecidos por pessoa jurídica de 
direito público ou privado, comprovando que a licitante, seus diretores ou consultores, 
executam ou executaram, de forma satisfatória, serviços voltados para atividades 
compatíveis com o objeto aqui descrito, devendo referir-se, conjuntamente ou 
individualmente, a serviços de consultoria e assessoramento técnico envolvendo validação 
cadastral, qualificação dos contribuintes, certificação dos créditos e sua efetiva recuperação. 
 
16.4. Poderão ser apresentados mais de um atestado, para comprovar as experiências 
exigidas, sendo considerado para efeito de quantitativo a soma de todos os atestados e 
somente serão considerados os relacionados a alguma das experiências exigidas neste 
Termo de Referência. 
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16.5. No caso de atestados emitidos por empresas da iniciativa privada, não serão 
considerados aqueles emitidos por empresas pertencentes ao mesmo grupo empresarial da 
licitante, sua subsidiária, controlada ou controladora e por empresa na qual haja pelo menos 
uma mesma pessoa física ou jurídica que seja sócio da empresa emitente e da licitante. 
 
16.6. Para dirimir eventuais dúvidas, poderão ser realizadas diligências às instalações da 
licitante ou de clientes indicados para comprovação de quaisquer características exigidas 
neste Termo de Referência, referentes às funcionalidades do sistema proposto e 
divergências especificadas nos atestados, inclusive validação do Contrato de prestação de 
serviços entre o emissor do atestado e a licitante. 
 
17. PROVA DE CONCEITO 
17.1. Após classificação das propostas e ultrapassada a fase de lances, a licitante que menor 
preço ofertar será submetida à prova de conceito com o objetivo de verificar se todas as 
exigências técnicas, contidas neste Termo de Referência serão plenamente atendidas. 
 
17.2. A prova de conceito será realizada imediatamente após o término da etapa de lances e 
a classificação das propostas, em sessão aberta, para a licitante que menor preço ofertar, a 
qual deverá apresentar amostra de todos os requisitos especificados no presente Termo de 
Referência, para demonstração do sistema e suas funcionalidades. 
 
17.3. Durante a realização da prova de conceito, a licitante deverá apresentar o sistema de 
administração do programa alternativo de gerenciamento financeiro e de apoio para 
recuperação administrativa da dívida ativa, utilizando-se de base de dados de teste do 
Município e com dados importados ou cadastrados pela licitante, de modo a comprovar os 
requisitos exigidos neste Termo de Referência que deverão ser demonstrados durante a 
realização da prova de conceito. 
 
17.4. O resultado da análise da prova de conceito será divulgado logo após a sua realização 
ou, a critério do Município, em sessão pública agendada caso haja necessidade de análise 
mais detalhada pela área responsável pela dívida ativa do Município. 
 
17.5. A prova de conceito será com base na comprovação dos requisitos exigidos no Termo 
de Referência e na documentação técnica constante da proposta da licitante, a qual será 
considerada como:  
 
17.5.1. CLASSIFICADA: quando a amostra comprova que o sistema atende a todos os 
requisitos exigidos neste Termo de Referência, nas condições editalícias e na proposta da 
licitante; e 
 
17.5.2. DESCLASSIFICADA: quando a amostra não comprova que o sistema atende a todos os 
requisitos exigidos neste Termo de Referência, nas condições editalícias e na proposta da 
licitante. 
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17.6. A licitante declarada vencedora na etapa de lances que não apresentar o sistema, não 
comparecer ou se recusar por qualquer motivo a efetuar a prova de conceito e/ou não 
atender a totalidade das exigências técnicas deste Termo de Referência será considerada 
desclassificada e inapta para assinatura de contrato para prestação de serviços, sendo-lhe 
negada a sua adjudicação. 
 
17.7. No caso da licitante ser considerada desclassificada por desatendimento a quaisquer 
exigências fixadas neste Termo de Referência, edital ou na sua proposta, será convocada a 
próxima licitante colocada, pela ordem da rodada de lances efetuados e assim 
sucessivamente, para a prova de conceito até que uma das soluções participantes do 
certame licitatório atenda plenamente às exigências deste Termo de Referência. 
 
17.8. Durante a prova de conceito serão feitos questionamentos à licitante de modo a 
permitir a verificação dos requisitos constantes neste Termo de Referência e nas condições 
editalícias, de forma aleatória, a critério da CONTRATANTE. O não atendimento de qualquer 
das regras estabelecidas provocarão a sua desclassificação na prova de conceito. 
 
17.9. A licitante deverá prover, na fase de prova de conceito, a carga da base de dados para 
o sistema, nos formatos aqui estabelecidos nas descrições técnicas, para fins de teste e 
homologação dos requisitos do sistema, com a carga mínima de 6 (seis) meses consecutivos 
de registros da dívida ativa para análise. 
 
17.10. A amostra do sistema para a realização da prova de conceito deverá ser montada no 
ambiente do Município pela licitante e sua instalação, configuração e avaliação da amostra 
será acompanhada e supervisionada pela equipe técnica designada para tanto e a não 
apresentação do sistema e ferramentas solicitadas, no prazo estabelecido, ensejará a 
desclassificação da proposta da licitante. 
 
17.11. As amostras serão devolvidas à licitante tão logo termine todas as dúvidas e questões 
acerca do sistema proposto. 
 
17.12. Não caberá ao Município, sob qualquer hipótese, o pagamento de nenhum tipo de 
indenização em virtude da realização da prova de conceito e testes na amostra, seja ela 
rejeitada ou não. 
 
17.13. Após homologação da licitação e em conformidade com os artigos 73 a 76 da Lei 
8.666/93, mediante recibo, o objeto deste será recebido provisoriamente, imediatamente 
depois de efetuada a entrega, para efeito de posterior verificação de sua conformidade e 
definitivamente, mediante termo de recebimento definitivo, após comprovação de 
adequação dos requisitos, execução dos serviços de treinamento e implantação em 
obediência às cláusulas contratuais. 
 
17.14. Após o recebimento provisório, a fiscalização avaliará as características e requisitos 
do sistema, identificando eventuais problemas e, estando em conformidade, será efetuado o 
recebimento definitivo. 
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17.15. Independentemente da aceitação, a licitante garantirá a qualidade do sistema 
fornecido, pelo prazo estabelecido nas especificações, obrigando-se a reparar quaisquer 
defeitos, no prazo estabelecido neste Termo. 
 
17.16. Se, após o recebimento provisório, constatar-se que o fornecimento do sistema foi 
executado em desacordo com o especificado neste Termo, com defeito ou incompleto, a 
fiscalização notificará a licitante, por escrito, interrompendo-se os prazos de recebimento e 
ficando suspenso o pagamento, ficando a licitante obrigada a trocar o que for recusado, às 
suas expensas, no todo ou em parte, até que seja sanada a situação. 
 
17.17. A CONTRATANTE disponibilizará acesso à Internet para realização da prova de 
conceito do sistema e será conduzida com a utilização de banco de dados compatível com os 
sistemas gerenciadores de banco de dados relacionais que suportem a linguagem SQL no 
padrão Serve 2000 ou 2005. 
 
18. DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA 
 
18.1. Para atender as despesas previstas para pagamento da execução dos serviços objeto 
desta contratação, o programa alternativo de gerenciamento financeiro a ser criado 
consignará no credito especial e suplementar a ser aberto, atendendo as disposições do 
Art.167, I da Constituição Federal no atual exercício financeiro de 2016 e exercícios 
subsequentes previstos no contrato até o esgotamento dos créditos apurados. 
 
18.2. A reserva orçamentária foi estimada em pesquisa de mercado, realizada com base nas 
especificações de serviços dessa natureza com disponibilização de ferramentas de suporte e 
levando-se em consideração que o município possui dívida ativa da ordem de R$ 
102.000.000,00 (cento e dois milhões de reais), sobre a qual incide a possibilidade de 
recuperar mensalmente, montante da ordem de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais). 
 
18.3. Os serviços serão remunerados com base no benefício econômico/financeiro obtido a 
partir da apuração e demonstração da recuperação de créditos da dívida ativa trabalhada, 
qualificada, certificada e recuperada. 
 
18.3.1. Entende-se por benefício econômico/financeiro os créditos apurados nos 
levantamentos dos valores que possam ser recuperados e os efetivos recuperados da dívida 
ativa. 
 
19. PROPOSTA DE PREÇOS 
 
19.1. A proposta da licitante deverá conter a especificação clara e completa do sistema de 
administração do programa alternativo de gerenciamento financeiro e serviços ofertados, 
sem conter alternativas de preços, ou de qualquer outra condição que induza o julgamento a 
ter mais de um resultado, bem como atender todas as condições constantes do Edital e seus 
anexos. 
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19.2. A proposta deverá conter declaração da Licitante de que se encontra apta a prestar 
todos os serviços pertinentes e acessórios especificados neste Termo de Referência e nas 
condições editalícias. 
  
19.3. Fica entendido que as especificações e toda a documentação de licitação são 
complementares entre si, de modo que qualquer detalhe, que se mencione em um 
documento e se omita em outro, será considerado especificado e válido. 
 
19.4. Os serviços objeto da contratação, nos moldes do certame licitatório, serão 
remunerados com base no benefício econômico/financeiro obtido em reais, que será 
cobrado para cada CDA trabalhado, certificado e recuperado a vista ou em parcelas, 
recebido em favor do município, atendidas as demais condições previstas neste Termo de 
Referência. 
 
19.5. Para efeitos de apresentação da proposta comercial, estima-se que 90% (noventa por 
cento) dos CDA trabalhados poderão ser certificados e que 80% (oitenta por cento) dos CDA 
certificados sejam recuperados. Essa estimativa é meramente indicativa, não gerando 
qualquer expectativa por parte da contratada de sua concretização, nem criando qualquer 
direito oponível à contratante. 
 
19.6. De forma estimativa, abaixo a planilha de quantitativos e preços máximos a serem 
pagos: 
 
 

 

ITEM QUANT UND ESPECIFICAÇÃO  PREÇO 
UNIT. 

PREÇO 
GLOBAL 

1  Und. CDA Trabalhado 39,00  
2  Und. CDA Certificado  33,00  
3  Und. Por Parcela de CDA (TCA*) Recuperado  25,00  
PREÇO GLOBAL 97,00  

VALOR POR EXTENSO: (noventa e sete reais) 

 
(*) ver nota ref. Item 11.6.1.1 

 
19.7. Os valores estimados na planilha acima somente serão confirmados na sua exatidão, 
após a licitante contratada efetuar o levantamento real do estoque da dívida ativa do 
Município e apurar os quantitativos de CDA e montantes do estoque de dívida ativa, sendo 
que prevalecerá o valor apurado no referido levantamento real. 
 
19.8. Será declarada vencedora a licitante que apresentar o menor preço e, ainda, for 
aprovada na prova de conceito e que atender as exigências habilitatórias. 
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19.9. A licitante contratada deverá assumir todos os custos, salários, despesas de locomoção 
e estadia, contribuições previdenciárias, encargos trabalhistas, seguros e prêmios de 
acidente de trabalho e impostos, taxas e outras despesas que forem devidas em decorrência 
do cumprimento do objeto desta prestação de serviços pactuada. 
 
20. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 
 
20.1. Os pagamentos serão efetuados em até 5 (cinco) dias após a entrega da Nota Fiscal, 
devidamente atestada pelo gestor do contrato, obrigatoriamente acompanhada da seguinte 
comprovação: 
 
20.1.1. Da regularidade fiscal, constatada através de consulta “on-line” ao Sistema de 
Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, ou na impossibilidade de acesso ao 
referido sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação 
mencionada do art. 29 da Lei nº 8.666/93. 
 
20.1.2. Do pagamento da remuneração e das contribuições sociais correspondentes ao mês 
da última Nota Fiscal vencida, compatível com os empregados vinculados a execução 
contratual, nominalmente identificados, na forma do § 4º do Art. 31 da Lei nº 9.032, de 28 
de abril de 1995, quando se tratar de mão-de-obra diretamente envolvida na execução dos 
serviços na contratação de serviços continuados. 
 
20.2. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e 
Contribuições das Microempresas e Empresas de Pequeno Porte - SIMPLES, deverá 
apresentar, juntamente com a Nota Fiscal, a devida comprovação, a fim de evitar a retenção 
na fonte dos tributos e contribuições, conforme legislação em vigor. 
 
20.3. Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, a 
mesma será devolvida, ficando o pagamento pendente até que sejam providenciadas as 
medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a 
regularização da situação ou reapresentação do documento fiscal, não acarretando qualquer 
ônus para o contratante. 
 
20.4. Os valores das notas fiscais deverão ser os mesmos consignados na Nota de Empenho, 
sem o que não será liberado o respectivo pagamento. Em caso de divergência, será 
estabelecido prazo de 1 a 3 dias úteis para a CONTRATADA fazer a substituição. 
 
20.5. As notas fiscais obrigatoriamente serão acompanhadas dos relatórios mensais 
contendo as informações sobre o aproveitamento dos créditos com as devidas justificativas 
e comprovações, contendo a análise de resultado, que servirá de referência para o 
pagamento da CONTRATADA. O pagamento da CONTRATADA se dará sobre as baixas 
ocorridas com base no efetivo recebimento do débito, ou seja, exclusivamente para os casos 
de pagamento e/ou parcelamento e pela editoração de cada crédito efetivamente 
trabalhado. 
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21. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
21.1. A Contratada deverá fornecer os serviços no prazo máximo estipulado na proposta, 
contados da emissão da nota de empenho, bem como prestar os serviços de manutenção e 
suporte técnico nos prazos e horários estabelecidos nesta cláusula, sob pena de acarretar as 
devidas multas estabelecidas neste edital e ainda: 
 
21.1.1. Fornecer, pelo período de 12 (doze) meses, prorrogáveis conforme legislação em 
vigor, a manutenção evolutiva e corretiva, visando manter os módulos, partes do sistema 
objeto deste Termo de Referência, atualizados de acordo com as últimas versões, bem como 
através da aplicação dos pacotes corretivos e evolutivos (patches). 
 
21.1.2. Manter e atualizar releases e versões, mediante solicitação da CONTRATANTE, 
durante a vigência da Garantia e Assistência Técnica. 
 
21.1.3. Cumprir rigorosamente com todos os prazos e atividades do objeto deste Termo de 
Referência. 
 
21.1.4. Acatar as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita 
fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo às reclamações 
formuladas. 
 
21.1.5. Abster-se, em qualquer que seja a hipótese, de veicular publicidade ou qualquer 
outra informação acerca das atividades objeto deste, sem prévia autorização da 
CONTRATANTE. 
 
21.1.6. Ressarcir à CONTRATANTE o valor correspondente ao pagamento de multas, 
indenizações ou despesas a este  impostas por Autoridade Competente, em decorrência do 
descumprimento pela CONTRATADA de Leis, Decretos ou Regulamentos relacionados aos 
serviços objeto desta licitação. 
 
21.1.7. Manter, durante toda a execução deste, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas neste Termo de Referência. 
 
21.1.8. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, o objeto deste em que se verificarem vícios ou incorreções resultantes da execução 
ou de materiais empregados. 
 
21.1.9. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução deste, não excluindo ou reduzindo dessas 
responsabilidades a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado. 
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21.1.10. Responsabilizar-se pelo bom comportamento de seu pessoal, podendo ser exigido o 
afastamento imediato de qualquer empregado da Licitante contratada, envolvido nas ações 
dos serviços, cuja permanência seja considerada prejudicial às atividades. 
 
22. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
22.1.  Acompanhar e fiscalizar, através de preposto designado pelo Município, a execução da 
prestação dos serviços. 
 
22.2. Intervir na prestação dos serviços ou interromper a sua execução nos casos e 
condições previstos na LEI 8.666/93. 
 
22.3. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA pelos serviços executados de acordo 
com as disposições do futuro contrato, à vista da Nota Fiscal/Fatura, devidamente atestada. 
 
22.4. Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa desempenhar suas 
atividades dentro das normas deste certame. 
 
22.5. Rejeitar, no todo ou em parte, serviços executados em desacordo com este Termo de 
Referência. 

 
22.6. Denunciar as infrações cometidas pela vencedora e aplicar-lhe as penalidades cabíveis 
nos termos da Lei nº 8.666/93. 

 
22.7. Modificar ou rescindir unilateralmente o futuro contrato nos casos previstos na Lei nº 
8.666/93; 
 
22.8. Prover ambientação física necessária para a instalação do sistema, como servidores de 
banco de dados, servidores para servidor de aplicação, servidores web e estações de 
trabalho compatíveis com as solicitadas pelo presente Termo. 
 
22.9. Oferecer todas as condições, bem como acesso às bases de dados que serão integrados 
com o sistema da CONTRATADA, informações e documentações necessárias ao bom 
desempenho dos trabalhos prestados pela vencedora. 
 
22.10. Prover técnicos para auxiliar na realização das operações de instalação, configuração, 
testes e treinamento de acordo com as fases de implantação do sistema. 
 
22.12. Emitir os documentos de aceite para o sistema de Gestão do Programa, bem como 
para os serviços prestados, objeto deste Termo de Referência. 
 
 
 
23. PRAZOS 
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23.1. Os prazos a serem cumpridos são em obediência ao abaixo descrito: 

 
23.1.1. O inicio da instalação deverá ser no máximo em até 10 (dez) dias corridos contados a 
partir da data de entrega das licenças de uso do sistema. 

 
23.1.2. O inicio do treinamento deverá ocorrer, em até 10 (dez) dias úteis contados da 
assinatura do contrato e expedição da Ordem de Serviços. 

 
23.1.3. Os pedidos de prorrogações dos prazos de entrega, concedidos em caráter 
excepcional e sem efeito suspensivo, deverão ser encaminhados por escrito, com 
antecedência mínima de 3 (três) dias do seu vencimento, anexando-se documentos 
comprobatórios do alegado pela CONTRATADA, em conformidade com a legislação em vigor. 

 
23.1.4. O prazo da vigência contratual será de 24 (vinte e quatro) meses, prorrogáveis por 
iguais períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, podendo ser prorrogado com 
reavaliação do valor e do prazo do contrato, face ao estoque dos ativos então existentes e 
dos investimentos a serem realizados. 

 
 
 

24. CONDIÇÕES GERAIS 
 
24.1. A sessão do pregão presencial será “una”, devendo o licitante se apresentar com toda 
a documentação exigida no presente Termo de Referência, bem como toda estrutura 
necessária para participação da prova de conceito, que será analisada pelo Departamento 
responsável. 
 
24.2. Todos os serviços previstos neste Termo de Referência deverão ser executados por 
profissionais habilitados no sistema, não cabendo à CONTRATANTE qualquer 
responsabilidade técnica ou financeira pela capacitação dos técnicos da CONTRATADA, a 
qualquer tempo. 
 
24.3. Todos os serviços prestados pela licitante deverão ser necessariamente documentados, 
registrados e entregues à CONTRATANTE, em cópias gravadas em meio magnético, e sob a 
forma de “Relatórios de Atividades”. 
 
24.4. Os relatórios deverão ser entregues no prazo máximo de 2 (dois) dias úteis a contar da 
data da referida solicitação. 
 
24.5. Caberá ao preposto da CONTRATADA coordenar e orientar todo o processo de 
planejamento, configuração, integração e operação assistida dos serviços contratados, 
respeitando os prazos estabelecidos e garantindo a qualidade dos serviços entregues à 
CONTRATANTE. 
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24.6. O preposto da CONTRATADA será, ainda, responsável por consolidar a documentação 
mensal das atividades e entregá-la em CDROM ou DVD-ROM (em duas vias), sendo que essa 
documentação estará sujeita à revisão dos representantes técnicos da CONTRATANTE. 
 
24.7. A CONTRATADA será responsável por todos os recursos necessários para a execução 
dos serviços contratados, conforme descritos neste Termo de Referência. 
 
24.8. Em caso de falência ou encerramento das atividades da empresa fornecedora do 
sistema, antes do prazo previsto para o licenciamento definitivo deste objeto do presente 
certame, a CONTRATADA deverá garantir à CONTRATANTE, a cessão dos códigos fontes e o 
repasse de tecnologia, a fim de que não haja impactos na continuidade de seus serviços. 
 
24.9. A justificação da tese jurídica e a formulação normativa do programa de gestão 
financeira passarão, com o cumprimento contratual, à posse da Administração Municipal 
para seu exclusivo uso. 
 
24.10. Em caso de renovações do contrato decorrente do presente processo ficará obrigada 
a licitante contratada promover a cada renovação a atualização tecnológica dos 
equipamentos e a cada 30 meses a substituição de equipamentos e sistemas por novos 
tecnologicamente adequados. 
 
24.11. Alcançado o contrato o prazo de 60 meses, todos os equipamentos e sistemas 
instalados na Administração Municipal e a cópia do Software, exceto a documentação e 
fontes, serão incorporados ao patrimônio da Municipalidade. 
 
 
24.12. A Contratada ficará responsável de Fornecer espaço físico de trabalho durante a fase 
de implantação do sistema e execução do objeto. 
 
 INFORMAÇÕES GERAIS 
 
 A Administração rejeitará o objeto executado em desacordo com o contrato (art. 76 da Lei 
Federal nº 8.666/93). 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2015 
 

ANEXO II - FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA 
 

Razão Social: 
Endereço: 
Cidade: CEP: Fone/Fax: 
E-mail:  CNPJ nº 

 
OBJETO – “Contratação de serviços consultoria e de assessoramento técnico especializado, 
de natureza singular, para criação e manutenção de um programa alternativo de 
gerenciamento financeiro e garantidor de Parcerias Público Privadas, destinado à 
apropriação, titulação e certificação de créditos públicos, inscritos ou não na dívida ativa, 
com suporte e apoio à qualificação dos contribuintes, validação cadastral e fornecimento de 
infraestrutura tecnológica e de sistema de informações de administração do programa 
alternativo de gerenciamento financeiro e de apoio para recuperação administrativa da 
dívida ativa, conforme condições, elementos caracterizadores e especificações 
estabelecidas”. 
 

ITEM QTDE UN. DESCRIÇÃO VL. UNIT. VL. TOTAL 

   

 

  

     
 
VALOR GLOBAL POR EXTENSO: 
 
1 - Declaro que o prazo de eficácia desta proposta é de 60 (sessenta) dias, a contar da data 
da entrega de seu respectivo envelope (art. 64, § 3º da Lei Federal nº 8.666/93). 
 
2 - Declaro, sob as penas da lei, que os serviços ofertados atendem todas as especificações 
exigidas no edital. 
 
3 - Declaro que os preços acima indicados contemplam todos os custos diretos e indiretos 
incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, 
encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro. 
 
 

Nome do Representante: 
Identidade nº CPF nº 
Local e Data: 
Assinatura: 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 35 /2015 
  
 

ANEXO III - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DE 
HABILITAÇÃO 

 
 
Eu ....................................................................... (nome completo), RG nº 
........................................, representante legal da 
...................................................................................... (denominação da pessoa jurídica), 
CNPJ nº............................, DECLARO, sob as penas da lei, que a empresa cumpre plenamente 
as exigências e os requisitos de habilitação previstos no instrumento convocatório do 
PREGÃO PRESENCIAL Nº  /2015, realizado pela Prefeitura Municipal de Iguape/SP, 
inexistindo qualquer fato impeditivo de sua participação neste certame. 
 
RESSALVA: apresenta restrição na documentação de regularidade fiscal, porém, por se tratar 
de microempresa ou empresa de pequeno porte, opta por participar da licitação e regularizar 
a documentação no prazo estabelecido no edital, caso apresente a proposta de menor preço, 
ciente da aplicação das sanções estabelecidas no instrumento convocatório caso não a 
regularize tempestivamente (  ) . 
 
 
 
 

..................., ....... de ..................... de 2016. 
 
 
 
 

Nome e assinatura do representante 
RG: 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2015 
 
 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO INCISO XXXIII do ART. 7º da 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
............................................................................................................................................... 
inscrita no CNPJ ou CPF sob o nº ................................................... por intermédio de seu 
representante legal o(a) Sr(a)............................................................................................., 
portador(a) da Carteira de Identidade nº................................... e do CPF nº 
.........................................., DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 
8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que 
não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz (  ) . 
 
 
 
 

..................., ....... de ..................... de 2016. 
 
 
 
 

Nome e assinatura do representante 
RG: 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº /2015 
 

ANEXO V - MODELO DE PROCURAÇÃO/CREDENCIAMENTO 
 

PROCURAÇÃO “EXTRA JUDICIA” 
 
 
OUTORGANTE: ..................................................., (pessoa jurídica de direito privado, inscrita 
no CNPJ sob o nº ..............................) ou (pessoa física, inscrita no CPF sob o nº 
..............................), com sede na Rua ............................................................, nº ............., 
bairro ...................................., na cidade de ............................., Estado de 
..........................................., (neste ato representado) pelo(a) (sócio/diretor/procurador), 
Sr.(a) ..........................................................., ........................ (nacionalidade), 
.............................. (estado civil), ............................ (profissão), portador(a) do RG nº 
............................ e do CPF nº ............................., residente e domiciliado na Rua 
..........................................................., nº .........., na cidade de ..............................., Estado de 
...................................,  
 
OUTORGADO: Sr. (a) ....................................., ........................... (nacionalidade), 
........................... (estado civil), ...................... (profissão), portador(a) do RG nº ...................... 
e do CPF nº ................................, residente e domiciliado na Rua ................................., nº 
......., bairro ............................, na cidade de ............................., Estado de ..........................; 
 
PODERES: ao(s) qual(ais) confere amplos poderes para representá-lo(a) no procedimento 
licitatório, especificamente na licitação modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2015, da 
Prefeitura Municipal de Iguape, podendo para tanto prestar esclarecimentos, formular 
ofertas e demais negociações, assinar atas e declarações, visar documentos, receber 
notificações, interpor recurso, manifestar-se quanto à desistência deste e praticar todos os 
demais atos inerentes ao referido certame. 
 

..................., ........  de ......................... de 2016. 
 
 
 

Outorgante 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 35/2015 
  

ANEXO VI - MINUTA DE CONTRATO 
 
TERMO Nº ___ / 2015. 
 
TERMO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO, QUE FAZEM ENTRE SI A PREFEITURA DO 
MUNICÍPIO DE IGUAPE E ........................... 
 
A Prefeitura Municipal de Iguape, com sede na Rua.............................., nº ..........., inscrita no 
CNPJ sob o nº ......................................, doravante denominada CONTRATANTE, neste ato 
representada pelo Prefeito Municipal, Sr. .............., portador do RG nº ............., inscrito no 
CPF nº ................., e a empresa ......................................, com sede na Rua 
..............................., nº ..........., na cidade de ................., Estado de .........................., inscrita 
no CNPJ sob o nº ................., doravante denominada CONTRATADA, representada neste ato 
por ..............................................., portador do RG nº ................., inscrito no CPF nº 
............................, firmam o presente Contrato, concernente à licitação PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 35/2016.  
 
Os contraentes enunciam as seguintes cláusulas e condições que regerão o contrato em 
harmonia com os princípios e normas da legislação aplicável à espécie, especialmente a Lei 
Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, doravante denominada Lei, que as partes 
declaram conhecer, subordinando-se, incondicional e irrestritamente, às suas estipulações.   
 
CLÁUSULA PRIMEIRA (DO OBJETO) - A Contratada se obriga a fornecer “os serviços de 
consultoria e de assessoramento técnico especializado, de natureza singular, para criação e 
manutenção de um programa alternativo de gerenciamento financeiro e garantidor de 
Parcerias Público Privadas, destinado à apropriação, titulação e certificação de créditos 
públicos, inscritos ou não na dívida ativa, com suporte e apoio à qualificação dos 
contribuintes, validação cadastral e fornecimento de infraestrutura tecnológica e de sistema 
de informações de administração do programa alternativo de gerenciamento financeiro e de 
apoio para recuperação administrativa da dívida ativa, conforme condições, elementos 
caracterizadores e especificações estabelecidas, conforme especificações e quantidades 
constantes no ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA, do EDITAL Nº  /2015, referente ao 
PREGÃO PRESENCIAL Nº   /2015 que integram este Contrato, independentemente de 
transcrição, para todos os fins e efeitos legais. 
 
CLÁUSULA SEGUNDA (DO PRAZO E DAS CONDIÇÕES DE ENTREGA DO OBJETO) - A 
Contratada se compromete a efetuar as entregas dos produtos ora contratados, conforme o 
disposto no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA do Pregão Presencial em epígrafe. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - A aquisição do objeto será parcelada, conforme as necessidades 
da CONTRATANTE, sendo que o prazo de entrega será de até 03 (três) dias úteis, contados a 
partir do recebimento do pedido de compra. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Os serviços serão recebidos conforme a seguir: 
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a) provisoriamente: de posse da proposta respectiva, será recebido o produto para 
verificação de especificações, quantidade, qualidade, prazos, preços, embalagens e outros 
dados pertinentes e, encontrada alguma irregularidade, será fixado prazo para sua correção; 
 
b) definitivamente: após recebimento provisório, será realizada conferência dos produtos e 
sendo aprovados, será efetivado o recebimento definitivo, com aposição de assinatura no 
documento fiscal. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Na hipótese do serviço apresentar irregularidade não sanada, será 
reduzido a termo o fato e encaminhado à autoridade competente para procedimentos 
inerentes à aplicação das penalidades. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Os serviços serão conferidos e, se achados irregulares, reclamados à 
Contratada, que terá o prazo de até 03 (três) dias úteis para substituir os rejeitados. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - A entrega dos serviços deverá ser efetuada nos endereços 
constantes do Anexo I, de segunda a sexta-feira das 09h00 às 16h00, os quais serão 
conferidos e, se achados irregulares, devolvidos à empresa, que terá o prazo de 03 (três) 
dias úteis para substituir o produto rejeitado. 
 
PARÁGRAFO SEXTO – O recebimento dos serviços será controlado por servidor designado 
pela administração municipal, que fará a verificação da sua conformidade com a proposta 
apresentada, e ainda, quanto ao cumprimento de conformidade com a solicitação de 
entrega dos produtos. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - A execução do Contrato será acompanhada, conforme o caso, nos 
termos do art. 67 e 73 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - A Administração rejeitará o objeto executado em desacordo com o 
Contrato (art. 76 da lei Federal nº 8.666/93). 
 
CLÁUSULA TERCEIRA (DO VALOR) - O valor global deste contrato é de R$ ........ (....), 
considerando os valores unitários transcritos abaixo, conforme classificação final da 
Contratada constante na ata da sessão do pregão presencial, devidamente juntada nos autos 
do referido processo. 
 
ITEM UN. QTDE DESCRIÇÃO VL. UNIT. VL. TOTAL MARCA 

     
  

VALOR TOTAL  
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os preços praticados permanecerão fixos e irreajustáveis, salvo 
hipóteses de manutenção do equilíbrio econômico-financeiro nos termos da alínea “d” do 
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inciso II do art. 65 da Lei nº 8.666/93, que deverá ser comprovado pelo Contratado e 
deferido pela Contratante. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - O equilíbrio de que trata o parágrafo anterior será deliberado pela 
Administração a partir de requerimento formal do interessado, o qual deverá vir 
acompanhado de documentação comprobatória do incremento dos custos, gerando 
eventuais efeitos a partir da protocolização do requerimento, e nunca de forma não 
retroativa. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Ocorrendo queda nos preços praticados no mercado a Contratante 
convocará a Contratada para proceder ao equilíbrio de preço para menor, sob pena de 
desclassificação da proposta e aplicação das penalidades impostas neste edital e contrato. 
 
CLÁUSULA QUARTA (DA DESPESA) - A despesa do contrato neste exercício correrá à conta 
dos seguintes Códigos de Despesa, do orçamento da Prefeitura do Município de Iguape/SP: 
 
Quem deve indicar eh o contador do município – ( ordenador: gabinete do Prefeito)  
 
XXXXXXXXX 
XXXXXXXXX 
XXXXXXXXX 
XXXXXXXXX 
 
CLÁUSULA QUINTA (DO PAGAMENTO) - A Contratante pagará à Contratada em até 30 
(trinta) dias contados da apresentação e recebimento da nota fiscal/fatura pelo 
Departamento de Compras e Licitações, após o recebimento e conferência do objeto 
licitado pelos setores requerentes, de acordo com as especificações do objeto desta 
licitação, que será realizado na forma do art. 73, inciso II da Lei nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - O pagamento fica condicionado à apresentação da respectiva Nota 
Fiscal, através de quitação de boleto de cobrança bancária, crédito em conta corrente ou 
cheque nominal a seu favor, à vista de fatura que deverá ser apresentada pela Contratada. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Em nenhuma hipótese e em tempo algum poderá ser invocada 
qualquer dúvida quanto aos preços propostos. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Nenhum pagamento será efetuado à Contratada, enquanto 
pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de 
penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de 
preços ou correção monetária. 
 
PARÁGRAFO QUARTO - Caso a Contratada seja optante pelo SIMPLES, Instituição de 
Educação e de Assistência Social, sem fins lucrativos, a que se refere o art. 12 da Lei n.º 
9.532, de 10 de dezembro de 1997, Instituição de Caráter Filantrópico, Recreativo, Cultural, 
Científico ou Associação Civil, a que se refere o art. 15 da Lei n.º 9.532/1997, deverá 
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apresentar, juntamente com a Nota Fiscal/Fatura, DECLARAÇÃO, na forma do Anexo II, III ou 
IV, conforme o caso, da Instrução Normativa da SRF n.º 480, de 15 de dezembro de 2004, em 
duas vias, assinadas pelo seu representante legal, sob pena da Prefeitura Municipal de 
Iguape efetuar as retenções cabíveis, previstas na referida norma. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - Correrão por conta da Contratada todas as despesas de seguros, 
transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciárias decorrentes da entrega dos 
produtos. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - A contratante pagará a(s) Nota(s) Fiscal(is)/Fatura(s) somente à 
Contratada, vedada sua negociação com terceiros ou sua colocação em cobrança bancária. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - A empresa Contratada deverá fazer constar na Nota Fiscal/Fatura 
correspondente, emitida sem rasura, e em letra bem legível, o número de sua conta 
corrente, o nome do Banco e a respectiva Agência. 
 
PARÁGRAFO OITAVO - A Fiscalização da Prefeitura somente atestará o recebimento do 
objeto e liberará a Nota Fiscal para pagamento, quando cumpridas, pela Contratada, todas 
as condições pactuadas. 
 
PARÁGRAFO NONO - Havendo erro na Nota Fiscal ou circunstâncias que impeçam a 
liquidação da despesa, a mesma será devolvida e o pagamento ficará pendente até que a 
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento 
iniciar-se-á após a regularização da situação ou reapresentação de novo documento fiscal, 
não acarretando qualquer ônus à Contratante. 
 
CLÁUSULA SEXTA (DO PRAZO DE VIGÊNCIA) - O prazo de vigência do presente Contrato será 
de 24 (vinte e quatro) meses, a contar da sua assinatura. 
 
CLÁUSULA SÉTIMA (DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA) - São obrigações da Contratada:  
 
a) Entregar os serviços de acordo com as exigências do Edital e seu Anexo I, admitindo-se 
somente produtos de qualidade e com prazos de validade em vigor;  
b) Obedecer aos prazos de entrega dos serviços estipulados e cumprir todas as exigências do 
edital e Contrato;  
c) Manter, durante a execução do Contrato, as mesmas condições de habilitação; 
d) Arcar com todos os custos de reposição ou reentrega nos casos em que os produtos não 
atenderem as condições do Edital; 
e) Pagar todos os tributos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os 
produtos vendidos; 
f) Comunicar à Prefeitura, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha 
interferir na aquisição dos produtos objetivados na presente licitação; 
g) Indicar representante, que responderá perante a Administração por todos os atos e 
comunicações formais. 
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CLÁUSULA OITAVA (DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE) - São obrigações da Contratante: 
 
a) Fornecer todos os dados e especificações necessárias à completa e correta entrega dos 
servicos; 
b) Comunicar à Contratada, com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, das 
necessidades supervenientes porventura ocorridas, para o perfeito cumprimento do objeto 
deste instrumento; 
c) Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva entrega do objeto desta licitação; 
d) Aplicar à Contratada penalidades, quando for o caso; 
e) Prestar à Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita 
execução do objeto; 
f) Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no 
setor competente;  
g) Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção; 
h) Garantir à Contratada o direito ao contraditório e ampla defesa nos casos em que forem 
exigidas trocas ou no caso de aplicação de sanção. 
 
CLÁUSULA NONA (DAS PENALIDADES) - A Contratada que descumprir quaisquer das 
cláusulas ou condições do presente contrato ficará sujeita às penalidades previstas no art. 7º 
da Lei nº 10.520/02, bem como aos arts. 86 e 87 da Lei nº. 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO - Nos termos do art. 87 da Lei nº 8.666/93, pela inexecução total ou 
parcial deste Contrato, a Contratada, garantida a prévia defesa, ficará sujeita às seguintes 
sanções: 
 
a) Advertência; 
b) Multa de 10% (dez por cento) do valor do Contrato; 
c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com este 
órgão promotor do certame, por prazo de até 5 (cinco) anos; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em 
geral enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será 
concedida sempre que a Contratada ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e 
depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - À Contratada, total ou parcialmente inadimplente, serão aplicadas 
as sanções previstas nos arts. 86 e 87 da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - O atraso injustificado na entrega dos produtos, sem prejuízo do 
disposto no § 1º do artigo 86 da Lei nº 8.666/93, sujeitará a Contratada à multa de mora, 
calculado por dia de atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção: 
 
a) atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia; e 
b) atraso superior a 30 (trinta) dias, até o máximo de 60 (sessenta) dias: multa de 0,2% (dois 
décimos por cento) ao dia. 
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PARÁGRAFO QUARTO - Pela inexecução total ou parcial do Contrato, poderão ser aplicadas 
à Contratada as seguintes penalidades: 
 
a) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida, 
caracterizada pelo atraso superior a 60 (sessenta) dias na entrega; ou 
b) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou 
declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 7º da Lei Federal nº 10.520/02. 
 
PARÁGRAFO QUINTO - É cabível, ainda, a aplicação das demais sanções estabelecidas no 
Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. 
 
PARÁGRAFO SEXTO - A penalidade de multa, estabelecida na alínea “b” do parágrafo 
primeiro, poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das 
demais, podendo ser descontada de eventuais créditos que tenha em face da Contratante. 
 
PARÁGRAFO SÉTIMO - A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, 
quando cabíveis.  
 
PARÁGRAFO OITAVO - Nos casos de inexecução parcial ou total do ajuste é cabível a 
aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou 
declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 7º da Lei Federal 10.520/02. 
 
PARÁGRAFO NONO - As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e 
o seu pagamento não elide a responsabilidade da Contratada por danos causados à 
Contratante. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO - O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de 5 
(cinco) dias úteis contados da data da intimação do interessado.  
 
PARÁGRAFO DÉCIMO PRIMEIRO - O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, 
dentro de 3 (três) dias úteis da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento 
oficial. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO SEGUNDO - Se o valor da multa ou indenização devida não for 
recolhido, será automaticamente descontado da primeira parcela de preço a que a 
Contratada vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, 
quando for o caso, cobrado judicialmente. 
 
PARÁGRAFO DÉCIMO TERCEIRO - Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima 
previstas, realizar-se-á comunicação escrita à empresa e publicação no Órgão de Imprensa 
Oficial (excluídas as penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento 
legal da punição, informando ainda que o fato seja registrado no cadastro correspondente. 
 



 PREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPEPREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPEPREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPEPREFEITURA MUNICIPAL DE IGUAPE    
- Estância Balneária - 

      
 
 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA (DA RESCISÃO) – O presente Contrato poderá ser rescindido nas 
hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal nº 8.666/93, com as consequências indicadas no 
art. 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela Lei e no Edital. 
 
PARÁGRAFO ÚNICO - Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos 
autos do Processo, assegurado o direito à prévia e ampla defesa. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA (DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA) – O presente Contrato 
não poderá ser objeto de cessão, subcontratação ou transferência, no todo ou em parte, 
sem a devida autorização da Contratante. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA (DAS RESPONSABILIDADES) - A Contratada assume como 
exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução das 
obrigações contratadas. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento 
de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos que 
sejam causados ao Contratante ou a terceiros na execução deste Contrato. 
 
PARÁGRAFO PRIMEIRO – A Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos ou 
obrigações vinculados à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária e 
decorrentes da execução do presente Contrato, cujo cumprimento e responsabilidade 
caberão, exclusivamente à Contratada. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - A Contratante não responderá por quaisquer compromissos 
assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente 
contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da 
Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinado. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - A Contratada manterá, durante toda a execução do Contrato, as 
condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidos na licitação. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA (DOS TRIBUTOS E DESPESAS) - Constituirá encargo exclusivo 
da Contratada o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da 
formalização deste Contrato e da execução de seu objeto. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA (DA PUBLICIDADE DO CONTRATO) - Até o quinto dia útil do 
mês seguinte ao da assinatura do presente Contrato, a Contratante providenciará sua 
publicação resumida na Imprensa Oficial, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias, daquela 
data, como condição indispensável para sua eficácia. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA (DA ANÁLISE) - A minuta do presente instrumento de 
CONTRATO foi devidamente examinada e aprovada pela Procuradoria Jurídica da Prefeitura 
de Iguape. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA (DISPOSIÇÕES GERAIS) - A Contratada assume integral 
responsabilidade pelo fornecimento dos produtos decorrente do presente Contrato.  
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PARÁGRAFO PRIMEIRO - Os direitos e responsabilidades das partes são os que decorrem 
das cláusulas deste Contrato e do regime de direito público a que está submetida, na forma 
da legislação de regência. 
 
PARÁGRAFO SEGUNDO - Ficam vinculados a este Contrato e passam a fazer parte integrante 
dele, o Edital que originou a presente licitação e a proposta da Contratada. 
 
PARÁGRAFO TERCEIRO - Nos casos omissos aplicar-se-á a legislação em vigor, especialmente 
a Lei nº 8.666/93, atualizada pelas Leis nº 8.883/94 e 9.648/98. 
 
CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA (DO FORO) - O Foro do presente Contrato será o da Comarca de 
Iguape/SP, excluído qualquer outro. 
 
Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 4 (quatro) vias de 
igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes. 
 
 

Iguape, ....... de ............ ... de  2016. 
 
 
 
 

CONTRATANTE 
Nome do Responsável 

Cargo 
 
 
 
 

CONTRATADA 
Nome do Responsável 

Cargo 
 
 
Testemunhas: 
 
 

 
 

Nome:        Nome: 
RG:        RG: 
CPF:        CPF: 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº /2015 
  
 

ANEXO VII - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO ME OU EPP 
 

 
 

 
DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas neste ato 
convocatório, que a empresa ________________________, inscrita no CNPJ/MF sob nº 
_______________________ é MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE, nos 
termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 
2006, cujos termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito 
de preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 00/2015, realizado pela Prefeitura Municipal de Iguape. 
  
 
 

 
..................., ....... de ................. de 2016. 

 
 
 

................................................ 
(representante legal) 
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ANEXO VIII - DECLARAÇÃO – CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DO EDITAL E DA NÃO 
OCORRÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS À PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO PRESENCIAL Nº  

/2015. 
 
 
 
 
 

A empresa ............................................. inscrita no CNPJ/MF sob nº .................................., 
por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 
.................................................................., portador(a) da Carteira de Identidade RG nº 
................................................... e do CPF nº ..................................., DECLARA que examinou 
criteriosamente os documentos deste Edital e julgou-os suficientes para a elaboração da 
proposta financeira voltada ao atendimento do objeto licitado em todos os seus 
detalhamentos. DECLARA ainda que até a presente data, esta empresa não foi considerada 
inidônea pelo Poder Público, de nenhuma esfera, não subsistindo nenhum fator impeditivo à 
sua participação no presente certame licitatório. 
 
 

 
.........................., ....... de ................. de 2016. 

 
 
 
 

................................................ 
(representante legal) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO IX - (MODELO) 
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DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO ÀS NORMAS RELATIVAS À SAÚDE E SEGURANÇA DO 
TRABALHO 

 
Licitação: Pregão Presencial N.º   /2015 
 
Objeto: “contratação de serviços consultoria e de assessoramento técnico especializado, de 
natureza singular, para criação e manutenção de um programa alternativo de gerenciamento 
financeiro e garantidor de Parcerias Público Privadas, destinado à apropriação, titulação e 
certificação de créditos públicos, inscritos ou não na dívida ativa, com suporte e apoio à 
qualificação dos contribuintes, validação cadastral e fornecimento de infraestrutura 
tecnológica e de sistema de informações de administração do programa alternativo de 
gerenciamento financeiro e de apoio para recuperação administrativa da dívida ativa, 
conforme condições, elementos caracterizadores e especificações estabelecidas”. 
 
  
Eu __________________________________________________ (nome completo), 
representante legal da empresa ____________________________________________ 
(razão social), interessada em participar da licitação em epígrafe, da PREFEITURA MUNICIPAL 
DE IGUAPE/SP, DECLARO, sob as penas da lei, que a 
___________________________________________ (nome da pessoa jurídica) cumpre 
todas as normas relativas à saúde e segurança do trabalho de seus funcionários, nos termos 
do art. 117, parágrafo único da Constituição do Estado de São Paulo.  
 
  

,  de   de  2016. 
 
 

______________________________ 
Assinatura do Representante Legal 

Nome: 
RG: 
CPF: 
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ANEXO X - TERMO DE CIÊNCIA E NOTIFICAÇÃO / TRIBUNAL DE CONTAS 
 
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Iguape 
CONTRATADA: __________________________________ CNPJ: ____________________ 
CONTRATO Nº.: ____/2016 
PREGÃO PRESENCIAL Nº   /2015 
 
Objeto: “contratação de serviços consultoria e de assessoramento técnico especializado, de 
natureza singular, para criação e manutenção de um programa alternativo de gerenciamento 
financeiro e garantidor de Parcerias Público Privadas, destinado à apropriação, titulação e 
certificação de créditos públicos, inscritos ou não na dívida ativa, com suporte e apoio à 
qualificação dos contribuintes, validação cadastral e fornecimento de infraestrutura 
tecnológica e de sistema de informações de administração do programa alternativo de 
gerenciamento financeiro e de apoio para recuperação administrativa da dívida ativa, 
conforme condições, elementos caracterizadores e especificações estabelecidas”. 
 
  Na qualidade de CONTRATANTE e CONTRATADA, 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 o 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. 

Iguape, SP, ____ de  ________________ de 2016. 
 
CONTRATANTE: 
 
 ______________________________ 
 PREFEITO MUNICIPAL 

 
CONTRATADA: 

 
CONTRATADA 

 
TESTEMUNHAS: 
 
_________________________________________; 
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PROTOCOLO DE RETIRADA DE EDITAL – ANEXO XI 
 
Pregão Presencial nº   /2015 
Encerramento:  de                  de 2016 - às      hs      min. 
 
Objeto: “contratação de serviços consultoria e de assessoramento técnico especializado, de 
natureza singular, para criação e manutenção de um programa alternativo de gerenciamento 
financeiro e garantidor de Parcerias Público Privadas, destinado à apropriação, titulação e 
certificação de créditos públicos, inscritos ou não na dívida ativa, com suporte e apoio à 
qualificação dos contribuintes, validação cadastral e fornecimento de infraestrutura 
tecnológica e de sistema de informações de administração do programa alternativo de 
gerenciamento financeiro e de apoio para recuperação administrativa da dívida ativa, 
conforme condições, elementos caracterizadores e especificações estabelecidas”. 
 
Senhor Licitante: 
Visando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Iguape – SP e essa empresa, 
solicito de Vossa Senhoria preencher o presente PROTOCOLO DE RETIRADA DE EDITAL e 
remeter à Comissão Permanente de Licitação por meio do fax (       )                  ou e-mail:  
 
A não remessa do PROTOCOLO exime à Comissão Permanente de licitação da comunicação 
de eventuais retificações ocorridas no instrumento convocatório, bem como de quaisquer 
informações adicionais. 
 
Razão Social:__________________________________________________________ 
 
C.N.P.J. nº ___________________________ I.E. nº ___________________________ 
 
Endereço:_____________________________________________________________ 
 
E-mail: _______________________________________________________________ 
 
Cidade: ___________________________________ Estado: ____________________ 
 
Telefone: _________________________ Fax:________________________________ 
 
Pessoa para contato:____________________________________________________ 
 
RETIRAMOS, através do acesso à página  , nesta data, cópia do instrumento 
convocatório do Pregão Presencial nº      /2015. 
 

Local: _____________, ______ de _______________ de 2016. 
 

_____________________________ 
Assinatura/Carimbo empresa 


