
 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL 

JUSCIMEIRA - MT 

Avenida Joaquim Miguel Dos Santos, nº 210 – Bairro Cajus – Fone/Fax (66) 3412-1381 – Cep: 78.810-000 – Juscimeira - MT 

 

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 069/2018 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2018 

 
 

1. PREÂMBULO 
 
1.1. A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA, ESTADO DE MATO GROSSO, 
neste ato representado por seu PREGOEIRO, designada pela Portaria n.º 001/2018 de 02/01/2018, 
torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar licitação na modalidade de 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2018, do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, ÀS 08:00 
HORAS DO DIA 20 DE FEVEREIRO 2019. 
1.2.Os envelopes contendo a Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação definidos no 
objeto deste Edital e seus Anexos deverão ser entregues até ÀS 08:00 HORAS DO DIA 20 DE 
FEVEREIRO 2019. 
1.3. O procedimento licitatório que dele resultar obedecerá, integralmente, o que rege a Lei Federal 
nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 3.555/2000, Lei Complementar nº 123/2006, Decreto Municipal 
nº 15/2009 e subsidiariamente a Lei 8.666/1993 e demais normas pertinentes ao procedimento 
licitatório e objeto licitado. 
1.4. Os interessados poderão ler ou obter a integra do Edital e seus anexos na Prefeitura Municipal 
de Juscimeira no endereço acima, no horário das 08:00 às 12:00 horas, nos dias úteis a partir desta 
data.  

 
2. DO OBJETO 

2.1. O presente tem por objeto Registro de Preços Para Futura e Eventual “REGISTRO DE 
PREÇOS FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
EM FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA DE SOFTWARE INTEGRADO DE 
GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE SOLICITAÇÕES COM 
COMUNICAÇÃO ENTRE SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS, COM O SEGUINTE 
MÓDULO: OBRAS, SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO, SANEAMENTO, 
FAZENDA PÚBLICA, OUVIDORIA, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, MEIO-
AMBIENTE, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, COM APLICATIVO DE 
SERVIÇOS AO CIDADÃO E APLICATIVO DE SERVIÇOS AO GESTOR, COM 
ATUALIZAÇÕES QUE GARANTAM AS ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E  
EVOLUTIVAS, INCLUINDO, SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, 
SUPORTE E ATENDIMENTO TÉCNICO DE TODOS OS SISTEMAS/MÓDULOS 
FORNECIDOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ADMINISTRAÇÃO”,  incluindo os serviços de implantação e treinamento do sistema, 
mediante a execução das atividades e demais características e especificações técnicas contidas no 
Termo de Referência. 
 

3. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 
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3.1. As despesas relativas a este processo licitatório correrão por conta de recursos previstos em 
Orçamento Municipal, a seguir indicada: 
 

02.03 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO  
02.03.01 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
02.03.04.122.0002.2006.0000 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM SECRETARIA 
3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA 
035 - FICHA 

 

4. DA PARTICIPAÇÃO: 
4.1. Poderão participar deste Pregão às empresas interessadas, que atenderem a todas as exigências 
deste edital e de seus anexos, que tenham ramo de atividade pertinente ao objeto licitado. 
4.2.Sob pena de desclassificação, os licitantes deverão apresentar a documentação através de cópia 
autenticada em cartório competente, cópia autenticada por funcionário designado pela Prefeitura 
Municipal de JUSCIMEIRA ou acompanhado pelo original para conferencia pelo Pregoeiro ou 
Equipe de Apoio; 

4.2.1. Os documentos expedidos pela INTERNET poderão ser apresentados em forma 
original ou, cópia reprográfica sem autenticação. Entretanto, estarão sujeitos as verificações de sua 
autenticidade através de consulta realizada na internet pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. 
4.3. No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC 123/2006, 
possuir alguma restrição na documentação referente à regularidade fiscal, esta deverá ser 
mencionada, como ressalva, na declaração anexo deste Edital. 
4.4. O representante de uma empresa não poderá representar outra empresa participante deste 
processo licitatório; 
4.5. Não será admitida nesta licitação a participação de: 

4.5.1. Empresas que estejam em recuperação extrajudicial ou judicial, em processo de 
falência, dissolução ou liquidação; 

4.5.1.2. No caso de empresas que estejam em recuperação judicial, será possível a 
participação das mesmas, desde que apresentem certidão emitida pela instância judicial competente, 
certificando de que a empresa licitante está apta econômica e financeiramente a participar do 
procedimento licitatório nos Termos da Lei nº 8.666/93. 
4.6. Empresa que por quaisquer motivos tenham sido declaradas inidôneas ou punidas com 
suspensão, por órgãos da Administração Pública Direta ou Indireta, nas esferas: Federal, Estadual 
ou Municipal, desde que o ato tenha sido publicado na imprensa oficial ou registrado no SICAF – 
Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores, enquanto perdurarem os motivos 
determinantes da punição; 
4.7. Empresa que estejam reunidas em consórcio e sejam controladoras coligadas ou subsidiárias 
entre si ou, ainda, quaisquer que seja sua forma de constituição; 
4.8. Enquadradas nas disposições do artigo 9º da Lei Federal nº. 8.666/93; 
4.9. A participação na licitação implica na integral e incondicional aceitação de todos os termos, 
cláusulas e condições deste Edital e de seus anexos, ressalvado o disposto no parágrafo 3º do Art. 
41, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações posteriores. 
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4.10. As licitantes deverão ter pleno conhecimento deste Edital e de seus anexos, das condições 
gerais e particulares do objeto da licitação, não podendo invocar nenhum desconhecimento como 
elemento impeditivo da correta formulação da proposta, não sendo aceitas reivindicações 
posteriores fundamentadas em quaisquer destes fatos ou alegações. 
 

5. DO CREDENCIAMENTO: 
5.1.O Credenciamento deverá ser efetuado no inicio da sessão (ou abertura dos envelopes); onde os 
licitantes deverão indicar um representante para ser credenciado pelo Pregoeiro e apresentar a 
seguinte documentação: 
 

5.1.1.Fazendo-se representar a empresa licitante pelo seu sócio-gerente, diretor ou 
proprietário, deverá apresentar a seguinte documentação: 

 
a) Cópia Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ; 
b) Credenciamento Conforme Modelo Anexo Edital; 
c) Cópia Documento de Identificação (RG); 
d) Requerimento de Empresário, Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em 

vigor devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de Sociedades 
por Ações, acompanhado de documentos e eleição e de seus administradores; 

e) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma do 
Art. 32, § 2º, da Lei 8.666/93 nos termos do anexo deste Edital; 

f) CERTIDÃO emitida pela Junta Comercial para comprovação da tal condição na forma do 
art. 8º da Instrução Normativa nº. 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do Comércio – 
DNRC, no caso de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte; 

f.1) A não apresentação da CERTIDÃO citada no item anterior, pelo licitante que queira 
beneficiar-se do sistema diferenciado elencado na Lei Complementar nº. 123/2006, acarretará a 
preclusão automática desse direito nas demais fases do processo licitatório, não podendo ser 
invocado posteriormente. 

 
5.1.2.Fazendo-se representar a empresa licitante por procurador, deverá apresentar a 

seguinte documentação: 
 

a) Cópia Cadastro de Pessoa Jurídica – CNPJ; 
b) Credenciamento Conforme Modelo Anexo Edital; 
c) Cópia Documento de Identificação do Procurador (RG);  
d) Outorga por instrumento público ou particular, neste último caso, com firma 

reconhecida em Cartório, com menção expressa de que lhe confere amplos poderes, inclusive para 
formular ofertas e lances de preços, para recebimento de intimações e notificações, desistência ou 
não de recursos, bem como demais atos pertinentes ao certame, nos termos do anexo deste Edital; 

e) Requerimento de Empresário, Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em 
vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedades por 
ações, acompanhado de documentos da eleição de seus administradores; 

f) Declaração de inexistência de fato superveniente impeditivo de habilitação, na forma 
do Art. 32, § 2º, da Lei 8.666/93, nos termos do anexo deste Edital; 
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g) CERTIDÃO emitida pela Junta Comercial para comprovação da tal condição na 
forma do art. 8º da Instrução Normativa nº. 103/2007 do Departamento Nacional de Registro do 
Comércio – DNRC, no caso de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. 

 
g.1) A não apresentação da CERTIDÃO citada no item anterior, pelo licitante que queira 

beneficiar-se do sistema diferenciado elencado na Lei Complementar nº. 123/2006, acarretará a 
preclusão automática desse direito nas demais fases do processo licitatório, não podendo ser 
invocado posteriormente. 

 
5.2. Os documentos exigidos acima deverão ser apresentados através de cópia autenticada em 
cartório competente, cópia autenticada por funcionário designado pela Prefeitura Municipal de 
JUSCIMEIRA ou acompanhado pelo original para conferencia pelo Pregoeiro ou Equipe de Apoio; 
5.3. Iniciada a Sessão, será vedada a substituição do representante da empresa devidamente 
credenciado, ainda que esteja munido de instrumento procuratório com poderes específicos, salvo 
por caso fortuito ou força maior; 
5.4. Os documentos exigidos nos itens 5.1.1. e 5.1.2. que credenciam o representante deverão ser 
entregues ao Pregoeiro FORA DOS ENVELOPES. 
 
 

6. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO 

6.1. A Proposta de Preços e os Documentos de Habilitação que a instruírem deverão ser 
apresentados no local, dia e hora determinados, em 2 (dois) envelopes (1 e 2), devidamente 
fechados e rubricados no fecho, com as seguintes identificações externas: 
 

ENVELOPE Nº 01: PROPOSTA DE PREÇOS 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA/MT 
EDITAL DO PREGÃO Nº 037/2018 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE e CNPJ Nº 

 
ENVELOPE Nº 02: DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA/MT 
EDITAL DO PREGÃO Nº 037/2018 
RAZÃO SOCIAL DO PROPONENTE e CNPJ Nº 
 

6.2. As empresas licitantes através de seus representantes legais só poderão adentrar na sala onde 
será realizado o julgamento do certame, com os referidos envelopes de Proposta de Preços e 
Habilitação devidamente lacrados até o horário estabelecido para inicio da sessão.  
6.3. Os envelopes de habilitação e proposta de preços devidamente lacrados, bem como, 
documentos de credenciamento serão entregues ao Pregoeiro ou a Equipe de Apoio ao adentrar-se 
na sala.  
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7. DA PROPOSTA DE PREÇOS: 
7.1. A Proposta de Preços deverá ser apresentada em única, impressa, redigida com clareza em 
língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, sem alternativas, emendas, 
rasuras ou entrelinhas devidamente datadas e assinadas na última folha e rubricadas nas demais pelo 
representante legal da empresa licitante.  
7.2. Na proposta de Preços deverão constar:  

7.2.1. Razão social da licitante, n.º do CNPJ/MF ou CPF, Inscrição Municipal/Estadual, 
endereço completo, telefone para contato, nº da conta corrente, agência e respectivo banco e, se 
possível endereço eletrônico (e-mail);  

7.2.2. Prazo de validade da proposta, não inferior a 60 (sessenta) dias corridos, a contar da 
data de sua apresentação;  

7.2.3. Preço unitário e total, em moeda corrente nacional, expresso em algarismo utilizando 
apenas duas casas decimais após a vírgula, e por extenso;  

7.2.4. Número do Pregão, rubricadas todas as folhas, datada e assinada em sua parte final pelo 
representante legal da empresa; 

7.2.5. Junto à proposta comercial, a Licitante deverá apresentar sua metodologia de trabalho, 
contemplando as fases de Planejamento, Implantação e Acompanhamento dos serviços, 
descrevendo os seguintes itens:  

7.2.5.1.Estrutura da equipe técnica de suporte para execução das atividades a serem 
contratadas. 

7.2.5.2. Descritivo técnico do sistema ofertado.  
7.2.5.3. Prazo de Implantação: Apresentar o cronograma para implantação do sistema, com 

prazo não superior a 30 (trinta) dias, a contar da assinatura do contrato e recebimento da Ordem de 
Serviço. 
7.3. Quaisquer tributos, despesas e custos, diretos ou indiretos, omitidos da proposta ou 
incorretamente cotados que não tenham causado a desclassificação da mesma por caracterizar preço 
inexequível no julgamento das propostas, serão considerados como inclusos nos preços, não sendo 
considerados pleitos de acréscimos, a esse ou qualquer título, devendo os itens ser fornecidos sem 
ônus adicionais.  
7.4. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições 
estabelecidas neste edital e seus anexos, e no pleno reconhecimento de que não se enquadra em 
nenhuma das situações impeditivas de participação a seguir enumeradas:  
7.5. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com 
relação a preço, pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a modificação dos termos 
originais, ressalvadas apenas aqueles destinados a sanar evidentes erros materiais, alterações essas 
que serão avaliadas pela autoridade competente do Município de Juscimeira.  
7.6. As propostas deverão ser apresentadas conforme ordem e descrições estabelecidas conforme 
Anexo do edital.  
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8. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO: 

8.1. O julgamento da licitação será pelo MENOR PREÇO POR ITEM.  
8.2. Será classificada pelo Pregoeiro, a licitante que apresentar a proposta de MENOR PREÇO 
POR ITEM e aquelas que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 
10% (dez por cento), relativamente à de MENOR PREÇO POR ITEM.  
8.3. Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições 
definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará as melhores propostas subsequentes, até o 
máximo de 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais quaisquer que sejam os 
valores oferecidos nas propostas escritas.  
8.4. Aos licitantes classificados será dada oportunidade para disputa, por meio de lances verbais e 
sucessivos de valores distintos e decrescentes, através dos seus representantes legais.  
8.5. O Pregoeiro convidará individualmente os licitantes classificados, de forma sequencial, a 
apresentar lances verbais, a partir da proposta classificada.  
8.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a 
exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na manutenção da sua última oferta, ou constante 
na sua proposta original ou do último lance oferecido, para efeito de ordenação das propostas.  
8.7. O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e os valores apresentados pela 
proposta classificada em primeiro lugar, decidindo motivadamente a respeito.  
8.8.  Nas situações anteriormente previstas de ordenação de preços através de lance ou proposta, o 
pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido menor preço.  
8.9.  Caso ocorra à apresentação de duas ou mais propostas originais de valores iguais, observadas 
as especificações técnicas e parâmetros mínimos de desempenho e qualidade definidos no Edital, as 
classificadas se recusarem a dar lances e consequentemente persistindo a igualdade de valores será 
adotado de desempate por sorteio na forma do art. 45, parágrafo 2º, da Lei 8.666/93 e alterações 
posteriores, na própria sessão.  
8.10.  Não se considerarão qualquer oferta de vantagem não prevista no objeto deste Edital e seus 
Anexos.  
 

9. DA HABILITAÇÃO: 
9.1. Os documentos de habilitação que deverão ser apresentados na sessão pública, inseridos no 
envelope nº 02, são os seguintes: 
 

9.1.1. DA HABILITAÇÃO JURÍDICA 
a) Prova De Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ; 
b) Cópia do Documento de Identificação dos Responsáveis Legais da Empresa; 
c) Cópia Ato Constitutivo, Estatuto ou Contrato Social em vigor devidamente registrado, em 
se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de 



 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL 

JUSCIMEIRA - MT 

Avenida Joaquim Miguel Dos Santos, nº 210 – Bairro Cajus – Fone/Fax (66) 3412-1381 – Cep: 78.810-000 – Juscimeira - MT 

documentos de eleição de seus administradores, Cópia do Registro Comercial ou 
Requerimento de Empresário, no caso de empresa individual; 
d) Decreto de Autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

 
9.1.2. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA  
a) Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já exigíveis e 
apresentados na forma da lei, incluindo termos de abertura e encerramento que comprovem a 
boa situação financeira da empresa, vedada sua substituição por balanço ou balancetes 
provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de três 
meses da data de apresentação da proposta;  
b) Somente empresas, que ainda não tenham completado seu primeiro exercício fiscal, 
poderão comprovar sua capacidade econômico-financeira por meio de balancetes mensais, 
conforme o disposto na Lei Federal nº 8.541, de 1992; 
c) Os balanços e Demonstrações Contábeis devem estar devidamente assinados pelo 
administrador da empresa e pelo profissional habilitado junto ao Conselho Regional de 
Contabilidade – CRC, e vir acompanhados dos termos de abertura e de encerramento. 
d) Caso a proponente seja Sociedade Anônima, as demonstrações contábeis deverão ser 
apresentadas em publicação na Imprensa Oficial.  
e) No caso de empresas que efetuaram a Escrituração Contábil pelo Sistema Público de 
Escrituração Digital deverá apresentar os seguintes documentos: Termo de Abertura e 
Encerramento do Livro Diário Eletrônico, Balanço Patrimonial e Demonstrações do 
Resultado do Exercício extraídos do Livro Diário Eletrônico com o respectivo Termo de 
Autenticação da Junta Comercial, documentos extraídos do sitio da Receita Federal (Relatório 
gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital - Sped). 

e2) Para as empresas que não são obrigadas a apresentar as demonstrações contábeis 
pelo SPED, deve ser anexada à documentação econômico-financeira da licitante 
documento que comprove tal situação. 
e 3) A exigência do item e2, não se aplica às pessoas jurídicas optantes pelo Regime 
Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Simples Nacional), de que trata a Lei 
Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2.006, onde deverá ser anexada à 
documentação econômico-financeira da licitante documento que comprove tal situação. 

f) Apresentação do cálculo do Índice de Liquidez Corrente (ILC), utilizando os dados do 
Balanço Patrimonial referido no “subitem a”, demonstrando possuir índice igual ou maior 
que 1,00 (um). O cálculo deverá ser efetuado pela Proponente segundo a fórmula abaixo e até 
a segunda casa decimal, arredondando-se a segunda casa para mais, sempre que a terceira 
casa for igual ou maior que 5 (cinco): 
ILC = ( AC : PC ) 



 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL 

JUSCIMEIRA - MT 

Avenida Joaquim Miguel Dos Santos, nº 210 – Bairro Cajus – Fone/Fax (66) 3412-1381 – Cep: 78.810-000 – Juscimeira - MT 

onde: 
AC = Ativo Circulante 
PC = Passivo Circulante 

 
g) Apresentação do cálculo do Índice de Liquidez Geral (ILG), utilizando os dados do 
Balanço Patrimonial referido no “subitem a”, demonstrando possuir índice igual ou maior 
que 1,00 (um). O cálculo deverá ser efetuado pela Proponente segundo a fórmula abaixo e até 
a segunda casa decimal, arredondando-se a segunda casa para mais, sempre que a terceira 
casa for igual ou maior que 5 (cinco): 
ILG = [ (AC + RLP) : (PC + PNC) ] * 
onde: 
AC = Ativo Circulante 
PC = Passivo Circulante 
RL = Realizável a Longo Prazo – Subgrupo do Ativo Não Circulante 
PNC = Passivo Não Circulante 
* Instituída pela Lei Federal 11.941/2009 

 
h) Apresentação do cálculo do Grau de Endividamento (GEN), utilizando os dados do 
Balanço Patrimonial referido no “subitem a”, demonstrando possuir índice menor ou igual a 
0,50 (zero vírgula cinco). O cálculo deverá ser efetuado pela Proponente segundo a fórmula 
abaixo e até a segunda casa decimal, arredondando-se a segunda casa para mais, sempre que a 
terceira casa for igual ou maior que 5 (cinco): 
GEN = [ (PC + PNC) : AT ] * 
onde: 
PC = Passivo Circulante 
PNC = Passivo Não Circulante 
AT = Ativo Total 
* Instituída pela Lei Federal 11.941/2009 

 
i) Certidão Negativa de Falência ou Concordata, expedida pelo distribuidor da sede da 
licitante, com data de expedição não superior a 90 (noventa) dias, contados da data de 
apresentação da proposta. 
j) Certidão da Junta Comercial onde a empresa tem seu domicilio legal, comprovando o seu 
Capital Social ou Patrimônio Liquido. 
 
9.1.3. DA REGULARIDADE FISCAL 
a) Certidão Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União e Receita Federal; 
b) Certidão de Regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS, 
emitida pela Caixa Econômica Federal; 
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c) Certidão Negativa de Débito Municipal, expedida pela prefeitura do respectivo domicílio 
tributário; 
d) Certidão Negativa Trabalhista 
e) Certidão Negativa de Debito Fiscal Estadual, do respectivo domicilio tributário. 
f) Certidão Negativa Procuradoria Geral Do Estado, Sede Domicilio – PGE 
g) Alvará de Localização e Funcionamento 

 
h)No caso de micro-empresa e empresa de pequeno porte que, nos termos da LC 
123/2006, possuir alguma restrição, esta deverá ser mencionada, como ressalva, na 
declaração, nos termos do anexo deste Edital. 
h1)As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames 
licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição. 
h2) Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de até 2 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que a 
licitante for declarada vencedora do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa 
h3) A não-regularização da documentação, no prazo previsto no subitem acima, implicará a 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das penalidades legalmente estabelecidas no 
art. 81 da Lei n 8.666, de 21/06/1993 bem como que no art. 7º da Lei nº 10.520, de 
17/07/2002, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem 
de classificação, para a assinatura da Ata de Registro de Preços ou revogar a licitação. 
 
9.1.4. CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA C.F. E 

ART. 27 INCISO V DA LEI 8.666/93. 
a) Declaração de cumprimento do disposto do art. 7º, inciso XXXIII, da Constituição Federal, 
para fins do disposto no inciso V, do art. artigo 27, bem como atende os preceitos constantes 
no inciso III, do artigo 9°, todos da Lei nº 8.666/93, nos termos do anexo deste Edital; 

 
9.2. DISPOSIÇÕES GERAIS DA HABILITAÇÃO 

9.2.1. Os documentos para a participação neste Pregão, deverão ser entregues 
preferencialmente numerados e em seqüência, em conformidade com o “item 9. HABILITAÇÃO”, 
a fim de permitir celeridade na conferência e exame correspondentes. 

9.2.2. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão 
estar em nome da licitante, salientando que: 

a) se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou; 
b) se a licitante For 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; 
9.2.3. Os documentos apresentados no envelope de habilitação, sem disposição expressa do 

órgão expedidor, quanto a sua validade, terão o prazo de vencimento de 90 (noventa) dias contados 
a partir da data de sua emissão.  
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9.2.4.Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição 
aos documentos requeridos neste Edital e seus anexos, salvo os casos previstos na LC 123/2006; 

 
9.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PESSOA JURIDICA  

a) Atestado de Capacidade Técnica, descrevendo a prestação de serviços similares ao objeto 
do presente certame pela licitante com a comprovação do desempenho de atividades 
pertinentes e compatíveis em características, quantidades e prazos com o objeto ora licitado, 
fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado em nome da empresa licitante; 
b) Atestado de visita técnica fornecido pelo Município de Juscimeira, comprovando que o 
licitante visitou e tomou conhecimento das informações técnicas necessárias para a prestação 
dos serviços; 
9.3.1. A empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País deverá apresentar, 

também, o Decreto de Autorização ou ato de registro ou autorização para funcionamento expedido 
pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.  

9.3.2. Os documentos necessários à habilitação poderão ser apresentados em original, em 
cópia autenticada por cartório competente, ou em publicação da imprensa oficial ou em cópias 
simples, desde que apresentadas na sessão às originais para conferência pelo pregoeiro, sendo que 
estas poderão estar dentro ou fora do envelope.  

9.3.4. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição 
aos documentos requeridos no presente edital e seus anexos.  

9.3.5 Se a documentação de habilitação não estiver completa e correta ou contrariar qualquer 
dispositivo deste Edital e seus anexos, o pregoeiro considerará o proponente inabilitado.  

9.3.6.  Aquele que ensejar declaração falsa, ou que dela tenha conhecimento, nos termos do 
artigo 299 do Código Penal, ficará sujeito às penas de reclusão, de 01(um) a 05 (cinco) anos, se o 
documento é público, e reclusão, de 01 (um) a 03 (três) anos, e multa, se o documento é particular, 
independente da penalidade estabelecida no artigo 7 da Lei Federal nº 10.520/2002.  
 

10. DA PARTICIPAÇÃO DAS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE 
10.1. Nos termos da Lei Complementar n. 123, de 14/12/2006, as microempresas e empresas de 
pequeno porte deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de 
regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.  

10.1.1. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o 
prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento 
do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 
negativa. Eventual interposição de recurso contra a decisão que declara o vencedor do 
certame não suspenderá o prazo supracitado.  
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10.2. A não regularização da documentação no prazo previsto no item acima, implicará da 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 e Lei no 8.666, de 
21 de junho de 1993, sendo facultado à Administração convocar para nova sessão pública os 
licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para contratação, ou revogar a licitação.  
10.3. Será assegurado, como critério de desempate, preferência de contratação para as 
microempresas e empresas de pequeno porte, entendendo-se por empate aquelas situações em que 
as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% 
(cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada e desde que a melhor oferta inicial 
não seja de uma microempresa ou empresa de pequeno porte.  
10.4. Ocorrendo o empate ficto, proceder-se-á da seguinte forma: 

10.4.1. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em 
que será adjudicado em seu favor o objeto licitado;  
10.4.2. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma 
do subitem anterior, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na 
ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito;  
10.4.3. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte que se encontre no intervalo estabelecido, será realizado sorteio entre elas para 
que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.  
10.4.4. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos acima, o objeto licitado será 
adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.  

10.5. No caso de microempresa e empresa de pequeno porte, que nos termos da Lei Complementar 
123/2006, possuir alguma restrição na documentação referente à regularidade fiscal, esta deverá ser 
mencionada.  
10.6. A microempresa ou empresa de pequeno porte que usufruir dos benefícios de que trata a LC 
123/2006, deverá apresentar na forma da lei, juntamente com os documentos de habilitação, 
declaração de que não se encontra em nenhuma das situações do § 4º do Art. 3º da referida Lei.  
10.7. A Empresa Licitante que quiser gozar dos benefícios da LC 123/2006, deverá apresentar 
requerimento próprio para este fim.  
 

11. DO CRITÉRIO E FORMA DE JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
11.1. Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias (técnicas e habilitatórias), será 
declarada a licitante vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto deste Edital e seus Anexos, pelo 
Pregoeiro.  
11.2. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante não atender às exigências técnicas e 
habilitatórias, o Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes, na 
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a todas 
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as exigências, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicada os itens definido 
no objeto deste edital e seus Anexos.  
11.3. O resultado do pregão será disponibilizado aos interessados na Sala de Licitações da 
Prefeitura Municipal de Juscimeira, para intimação e conhecimento dos interessados.  
11.4. Antes da adjudicação do objeto do certame, a empresa vencedora deverá efetuar a 
demonstração do sistema ao Município, o qual será submetido a testes para comprovar o pleno 
atendimento das funcionalidades e características técnicas obrigatórias descritas no Termo de 
Referência. 
11.5. Para o cumprimento deste item, a empresa vencedora deverá, no prazo de até 02 (dois) dias 
úteis após a realização do certame (e após ser declarada vencedora), apresentar o sistema, de acordo 
com as disposições do item anterior. 
11.6. Poderão ser convidados a colaborar com a comissão de licitação, técnicos profissionais 
vinculados a contratante, não vinculados direta ou indiretamente a qualquer dos fornecedores, para 
atestar se o sistema apresentado esta de acordo com as características técnicas obrigatórias do 
Termo de Referência. 
 

12. DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 
12.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa 
poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente edital.  
12.2. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.  
12.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do 
certame.  
12.4. A ocorrência de impugnação de caráter meramente protelatório, ensejando assim o 
retardamento de execução do certame, a autoridade competente poderá, assegurado o contraditório e 
a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7 da Lei nº 10.520/2002 e no artigo 14 do 
Decreto Municipal N° 176/2006 e legislação vigente.  
12.5. Quem impedir perturbar ou fraudar, assegurado o contraditório e a ampla defesa, a realização 
de qualquer ato do procedimento licitatório, incorrerá em pena detenção de 06 (seis) meses a 02 
(dois) anos, e multa, nos termos do artigo 93 da lei 8.666/93.  
12.6. As impugnações deverão estar devidamente assinadas com a respectiva identificação do 
representante legal da empresa, bem como protocoladas no setor de protocolo do Município.  
 

13. DOS RECURSOS: 
13.1. Qualquer licitante poderá manifestar intenção de recorrer contra as decisões do Pregoeiro 
proferidas no decorrer da sessão, devendo seguir o seguinte procedimento: 

13.1.1. A manifestação da intenção de interpor recurso será feita no final da sessão, com 
registro em ata da síntese das suas razões, as quais deverão ser formalizadas e protocoladas no 
prazo de 03 (três) dias úteis, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para 
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apresentar as contra-razões, em igual prazo, que começará a correr após o término do prazo do 
recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 
a) A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará na decadência do direito 
de recurso e adjudicação do objeto pelo Pregoeiro ao vencedor; 
b) Encerrado os prazos para apresentação de razões e contra-razões, o Pregoeiro terá 03 (três) 
dias úteis para julgamento; 
c) O recurso contra a decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo; 
d) O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento; 
e) Decidido os recursos e constatado a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade 
competente adjudicará o objeto e homologará o procedimento licitatório para determinar 
contratação; 
f) As razões e contra-razões recursais deverão ser protocoladas das 08:00 às 13:00 horas NO 
SETOR DE LICITAÇÕES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA – MT – 
AVENIDA JOAQUIM MIGUEL DOS SANTOS, Nº 210 – BAIRRO CAJUS – 
JUSCIMEIRA – MT. 

13.2. A alegação de preço inexeqüível por parte de um dos licitantes com relação à proposta de 
preços de outro licitante deverá ser devidamente comprovada sob pena de não conhecimento do 
recurso interposto; 
13.3.  Na ocorrência de manifestação ou interposição de recurso de caráter meramente protelatório, 
ensejando assim o retardamento da execução do certame, a autoridade competente poderá, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa, aplicar a pena estabelecida no artigo 7º da Lei nº 
10.520/02 e legislação vigente. 
 

14. DA VIGÊNCIA E DO PRAZO: 
14.1. Os serviços devem ser iniciados no primeiro dia útil seguinte à assinatura do contrato e o 
sistema totalmente implantado e operando em até 30(trinta) dias após essa data, contados da 
assinatura e recebimento da ordem de serviço. 
14.2. A prestação dos serviços deverá ser executada na Secretaria De Administração do Município 
de Juscimeira, de acordo com as especificações do Termo de Referência. 
14.3. O gerenciamento, administração e subordinação dos serviços decorrentes da presente licitação 
será do Secretário De Administração.   
14.4. Todas as despesas decorrentes da prestação do serviço correrão inteira e exclusivamente por 
conta da contratada. 
14.5. O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser 
renovado por simples apostilamento conforme interesse das partes e observadas as disposições e 
limites do art. 57 da Lei 8.666/93. 
 

15. DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTE: 

15.1. O pagamento da solução deverá ser realizado conforme o especificado a seguir, contados da 
data de entrega da (s) respectivas notas fiscais: 
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15.1.1 Valor correspondente à Licença de Uso de software, em até 30 (trinta) dias após 
a emissão do correspondente Termo de Aceite de Entrega da solução; 
15.1.2 Valor correspondente aos Serviços de Implantação do software, em pagamento 
único, com vencimento em até 30 (trinta) dias após a emissão do Termo de Aceite de 
Implantação, respectivo a cada software. 

15.2 Os pagamentos serão efetuados mediante depósito bancário na conta – corrente da licitante 
vencedora, após a emissão da respectiva nota fiscal que será emitida no encerramento de cada mês. 
15.3. Ocorrendo pagamento após a data do vencimento, o valor de cada fatura será acrescido da 
variação do IGPM/FGV, pro-rata dia de atraso, cominado, também, com os juros de mora de 1% 
(um por cento) ao mês ou fração, sem prejuízo das demais penalidades cabíveis. 
15.4. No caso de inadimplemento, por mais de 90 (noventa) dias, com as obrigações relativas ao 
pagamento mensal dos serviços prestados, a CONTRATADA notificara o MUNICÍPIO que será 
suspenso os serviços até que sejam regularizados os pagamentos ao contratado em atraso. 
15.5. Será retido pelo Município no ato do pagamento o ISSQN referente os serviços.  
15.6. Os valores serão reajustados pelo IGPM/FGV, a cada 12 (dozes) meses, ou por qualquer outro 
Índice econômico para reajustes de contratos, desde que seja acordado entre as partes.  
 

16. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES 
16.1. Além das resultantes da Lei 8.666/93 a Licitante se obriga, nos termos deste Edital, a: 

a) Após a homologação da licitação, comparecer para assinatura do Contrato, no prazo de até 
05 (cinco) dias, contados do recebimento da convocação formal, conforme o caso; 

b) Aceitar os acréscimos ou supressões que se fizerem necessárias até 25% (vinte e cinco) por 
cento do valor total do contrato atualizado conforme disposto no art. 65, da Lei 8.666/93; 

c) Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela fiscalização da contratante; 
d) Manter durante toda a execução do termo respectivo, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação. 
e) Executar os serviços conforme solicitado pela Secretaria De Administração; 
f) Acompanhar o funcionamento do sistema, com manutenção preventiva e corretiva, 

conforme solicitações da Licitada. 
g) Demais obrigações conforme anexo Termo de Referencia e Contrato. 

 
16.2. A Licitada obriga-se a: 

a) Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, inclusive verificando a qualidade do 
objeto se necessário for; 

b) Rejeitar, no todo ou em parte, os serviços em desacordo com o contrato; 
c) Designar fiscal para acompanhar a fiel execução do contrato; 
d) Proceder ao pagamento de contrato, na forma e prazo pactuados; 
e) Proporcionar todas as condições necessárias ao bom andamento do objeto contratado. 
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17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

17.1.  A recusa da vencedora da licitação em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido neste 
edital, implicará na imposição da multa equivalente a 5% do valor global estimado dos itens 
registrados, sem prejuízo da aplicação da pena de suspensão temporária do direito de licitar e 
contratar pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses com a PREFEITURA, a seu critério, bem como a 
aplicação das seguintes penalidades. 
17.2. Multa pela recusa da EMPRESA detentora do Contrato em receber o pedido a título 
protelatório para entrega: 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota de Empenho.  
17.3.  Multa por dia de atraso na implantação do sistema: 1,0% (um inteiro por cento) por dia sobre 
o valor total do contrato, até o máximo de 15 (quinze) dias.  
17.4. Multa por inexecução parcial da requisição: 10 % (dez inteiros por cento) sobre o valor da 
parcela inexecutada. 
17.5. Multa por inexecução total da requisição: 20% (vinte inteiros por cento) sobre o valor do 
pedido, requisição ou memorando da Unidade Requisitante. 
17.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com as Administrações Públicas Federal, 
Estaduais ou Municipais, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação do infrator, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;  
17.7. As Empresas ficam sujeitas às sanções previstas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/93 e demais 
alterações bem como as sanções previstas no artigo 7º da Lei nº 10.520/02. 
17.8. As sanções são independentes. A aplicação de uma não exclui a das outras. 
17.9. O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de 
recebimento da cobrança respectiva pela EMPRESA. A critério da Administração e em sendo 
possível, o valor devido será descontado da importância que a EMPRESA detentora do contrato 
tenha a receber. Não havendo pagamento pela EMPRESA, o valor será inscrito como dívida ativa, 
sujeitando-se a EMPRESA detentora ao processo executivo.   
17.10. Os valores referentes às multas e demais importâncias, quando não ressarcidas pela licitante 
que vier a ser vencedora, serão atualizadas pelo IGPM/FGV, vigente à época, ou outro que 
legalmente o substitua ou represente, calculado “pro rata die” e acrescido de juros de mora de 6% 
(seis por cento) ao ano. 
17.11. De qualquer sanção imposta, a contratada poderá, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, 
contado da intimação do ato, oferecer recurso, devidamente fundamentado.  
17.12. A segunda adjudicatária, em ocorrendo à hipótese do item precedente, ficará sujeita às 
mesmas condições estabelecidas neste Edital.  
 

18. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
18.1. A adjudicação do objeto ao licitante vencedor, feita pelo Pregoeiro, ficará sujeita à 
homologação do Prefeito Municipal de Juscimeira/MT. 
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18.1.1 Caso haja recursos, a adjudicação será feita pelo Prefeito Municipal. 
 

19. DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS E DO CONTRATO 
19.1.Homologado o processo licitatório pela autoridade competente, a Prefeitura Municipal de 
Juscimeira convocará a licitante vencedora para, no prazo de 03 (três) dias úteis, assinar a ATA DE 
REGISTRO DE PREÇOS, sob pena de decair do direito ao Registro. 

19.1.1. O prazo indicado no item acima poderá ser prorrogado uma única vez, desde que haja 
justificativa aceita pela Prefeitura. 

19.1.2. A notificação para assinatura da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS será 
encaminhada via e-mail, que deverá ser fornecido obrigatoriamente pela licitante na carta proposta.  
19.2. A assinatura da Ata de Registro de Preços não implica na obrigatoriedade da aquisição da 
totalidade dos itens registrados, tendo em vista que o registro de preços serve para assegurar uma 
futura aquisição, dentro do prazo de vigência; 
19.3. O prazo de validade da Ata de Registro de Preços será de 12 (doze) meses contados a partir da 
publicação, sendo que durante este período a licitante vencedora deverá manter as condições de 
habilitação exigidas na licitação; 
19.4. Será admitida a prorrogação da vigência do Contrato, conforme as disposições contidas no 
instrumento convocatório, obedecido o disposto na Lei Federal nº 8.666/93. 
19.5. Escolhido o proponente vencedor, com o resultado devidamente homologado, este será 
notificado a assinar o Contrato, nos termos da minuta em Anexo ao Edital, devendo o mesmo ser 
assinado e devolvido ao local de origem no prazo máximo de 05 (cinco) dias, a contar da data do 
recebimento da notificação. 
19.6. O adjudicatário deverá comprovar a manutenção das condições demonstradas na habilitação, 
para assinatura do contrato. 
19.7. Caso o adjudicatário não apresente situação regular no ato da assinatura do contrato, ou 
recuse-se a assina-lo, serão convocados os Proponentes remanescentes, observando a ordem de 
classificação, para celebrar o Contrato. 
19.8. Qualquer solicitação de prorrogação de prazo para assinatura do Contrato decorrente deste 
certame, somente será analisada se apresentado antes do decurso do prazo para tal, devidamente 
fundamentada 
 

20. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS: 
20.1. É facultada ao Pregoeiro, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a 
esclarecer ou complementar a instrução deste processo, vedada a inclusão posterior de documentos 
ou informações que deveriam constar no ato da sessão pública; 
20.2. Fica assegurado a PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA o direito de no interesse 
da Administração, anular ou revogar a qualquer tempo, no todo ou em parte a presente licitação, 
dando ciência aos participantes na forma da legislação vigente; 
20.3. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas, e a 
Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT não será, em nenhuma hipótese, responsável por esses 
custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório; 
20.4. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação; 
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20.5. Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de 
fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro; 
20.6. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do 
certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil 
subseqüente, no horário e local, anteriormente estabelecidos, desde que não haja comunicação do 
Pregoeiro em contrário; 
20.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e anexos, excluir-se-á o dia do início e 
incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura 
Municipal de Juscimeira; 
20.8. O desatendimento das exigências formais não essenciais não importará o afastamento do 
licitante, desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua 
proposta, durante a realização da sessão pública de Pregão; 
20.9. As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da 
disputa entre os interessados, sem comprometimento da segurança do futuro fornecimento; 
20.10. A homologação do processo de licitação não implicará direito à contratação. 
20.11. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital o licitante que não o fizer até o 
segundo dia útil, que anteceder a abertura dos envelopes de habilitação, hipótese em que tal 
comunicação não terá efeito de recurso.  
20.12. A impugnação feita tempestivamente dará ao licitante o direito de participar da licitação até 
o trânsito em julgado, na esfera administrativa, da decisão relativa à matéria impugnada.  
20.13. Aos licitantes que apresentarem questionamentos, quer sob a forma de impugnação, aos 
termos do edital quer em caráter de recurso em sua fase cabível, para obter o retardamento do 
certame licitatório, aplicar-se-ão as penalidades previstas da legislação vigente.  
20.14.  O pregoeiro poderá introduzir aditamentos, modificações ou revisões no presente Edital e 
seus anexos, até 05 (cinco) dias úteis antes da data marcada para a entrega das propostas. Tais 
aditamentos, modificações ou revisões, serão encaminhadas através de carta, fac-símile, telegrama 
circular ou email a todos os interessados que tenham adquirido o Edital desta licitação, e na 
hipótese de influírem substancialmente na elaboração das propostas, será dada divulgação pela 
mesma forma que se deu ao texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido.  
20.15.  Aos casos omissos aplicam-se as disposições constantes da Lei nº 10.520/2002 e da Lei nº 
8.666/93 e alterações. 
20.16. O foro para dirimir questões relativas ao presente Pregão será o de Juscimeira/MT, com 
exclusão de qualquer outro. 
20.17. Maiores esclarecimentos ou quaisquer outras informações suplementares com relação a 
eventuais dúvidas de interpretação do presente edital, poderão ser obtidos junto à Comissão 
Permanente de Licitação, no horário de 8:00 às 12:00 horas.  
 

21. INTEGRAM O PRESENTE EDITAL: 
a) Anexo I – Termo De Credenciamento;  
b) Anexo II – Termo De Referencia;  
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c) Anexo III – Minuta De Declaração De Que Não Emprega Menor (inciso XXXIII, DO 
ART. 7° Da Constituição Federal);  

d) Anexo IV – Minuta De Declaração De Concordância Com Os Termos Estabelecidos No 
Edital ; 

e) Anexo V – Minuta De Declaração De Idoneidade; 
f) Anexo VI – Minuta De Declaração De Microempresa Ou Empresa De Pequeno Porte; 
g) Anexo VII – Minuta Da Declaração De Fato Inexistente Superveniente Impeditivo De 

Habilitação; 
h) Anexo VIII – Minuta Da Proposta de Preços 
i) Anexo IX – Minuta Da Contrato 
j) Anexo X - Minuta Do Contrato. 

 
 
Juscimeira-Mt., 06 De Fevereiro 2.019 
 
 
 
 
Diva Maria Santos Trindade                                        Moisés Dos Santos 
          Pregoeiro                                                         Prefeito Municipal  
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ANEXO I 
MINUTA DA CARTA DE CREDENCIAMENTO 

 
 
 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 069/2018 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2018 
MENOR PREÇO POR ITEM 
 
 
 
Pelo presente, a empresa ......................................................................................................., CNPJ nº 
..................................., sediada à ............................................, nº ........, bairro ................................, 
CEP: ......................., Município de ............................................, em atendimento ao solicitado no 
edital de Pregão Presencial nº 037/2018, outorga ao Sr. 
..................................................................................., RG nº .............................., CPF nº 
..........................................., como nosso representante legal na Licitação em referência, podendo 
rubricar a documentação de HABILITAÇÃO e das PROPOSTAS, ofertar lances verbais, 
manifestar, prestar todos os esclarecimentos à nossa Proposta, interpor recursos, desistir de prazos e 
recursos, enfim, praticar todos os atos necessários ao fiel cumprimento do presente 
Credenciamento. 
Local e data, .................................... (...........) - ................de.................................. de 2019. 
 

Atenciosamente, 
 
 
 
 

 
Nome completo e assinatura do diretor ou sócio  

CPF: ________________________________ 
 
 
 
 
Obs.:  
I – A empresa poderá preencher esta minuta da declaração ou digita-la em papel timbrado da empresa, 

desde que contenha todos dos dados desta minuta. 
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ANEXO II 
TERMO DE REFERENCIA 

 
 
OBJETO:  

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE 
LICENÇA PERPÉTUA DE SOFTWARE INTEGRADO DE GERENCIAMENTO E 
MONITORAMENTO DE SOLICITAÇÕES COM COMUNICAÇÃO ENTRE 
SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS, COM O SEGUINTE MÓDULO: OBRAS, 
SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO, SANEAMENTO, FAZENDA PÚBLICA, 
OUVIDORIA, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, MEIO-AMBIENTE, 
PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, COM APLICATIVO DE SERVIÇOS AO 
CIDADÃO E APLICATIVO DE SERVIÇOS AO GESTOR, COM ATUALIZAÇÕES QUE 
GARANTAM AS ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E  EVOLUTIVAS, 
INCLUINDO, SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E 
ATENDIMENTO TÉCNICO DE TODOS OS SISTEMAS/MÓDULOS FORNECIDOS, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO . 
 

1. OBJETIVO:  
1.1. O presente Termo de Referência tem por objetivo definir as especificações 
técnicas, os requisitos obrigatórios e as condições necessárias para o fornecimento de 
licenças de uso do software integrado de gerenciamento e monitoramento de 
solicitações com comunicação entre secretarias, departamentos e munícipes. A Solução 
integrada deverá permitir o gerenciamento de solicitações, denúncias e manifestações, 
enviadas via aplicativo pelos munícipes. 
1.2. O software  deverá ser obrigatoriamente 100% Web, permitindo o acesso por 
qualquer navegador ou dispositivo móvel que possua acesso à internet. 
1.3. O aplicativo deverá funcionar online e offline, a ferramenta tem que 
possibilitar o acesso com internet ou sem internet. 
1.4. A aquisição contemplará:  

 
2. Licença perpétua de software integrado de gerenciamento e monitoramento de 

solicitações com comunicação entre secretarias e departamentos, com o seguinte 
módulo: obras, saúde, assistência social, educação, saneamento, fazenda pública, 
ouvidoria, infraestrutura e urbanismo, meio-ambiente, planejamento e 
administração, com aplicativo de serviços ao cidadão e aplicativo de serviços ao 
gestor 

 
3. JUSTIFICATIVA:  
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3.1. A CONTRATANTE, diante das mudanças tecnológicas de comunicação 
entre organismos, empresas e pessoas. Tem a necessidade de implantar um sistema de 
comunicação entre secretarias, departamentos e munícipes. 
3.2. Os benefícios são, dentre outros, na possibilidade da rápida resposta, 
eficiência na informação, atendimento às demandas com clareza, garantindo o registro 
das solicitações, o encaminhamento aos setores que são responsáveis pelo atendimento.  
3.3. Faz-se necessário, portanto, definir e implantar novas tecnologias de 
comunicação, via sistema que permite o acesso de todos os envolvidos e proporcione a 
capacidade de registrar os atendimentos. 
3.3.1. SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE E APLICATIVO:  
3.3.1.1. Os serviços de implantação da Solução serão supervisionados pela 
CONTRATANTE, através de servidor (es) designado (s) para esta atividade, 
preliminarmente ao início da execução, durante a execução e até o término da execução;  
3.3.1.2. A CONTRATADA deverá entregar o software e aplicativo implantado, com 
manual de usuário, treinamento para 50 servidores, aulas de vídeo que ficarão 
disponíveis para os munícipes acessar de forma gratuita. 
3.3.1.3. A CONTRATADA deverá instalar os softwares em até 30 (trinta) dias úteis, 
a contar da assinatura do contrato;  
3.3.1.4. Os serviços de implantação dos softwares devem incluir, no mínimo:  
3.3.1.4.1. Instalação e configuração do ambiente tecnológico e operacional da Solução 
proposta, na infraestrutura própria da CONTRATANTE montada em local indicado. 
3.3.1.4.1.1. Entende-se por instalação, a atividade de deixar o software 
operacional, permitindo seu uso no estado original, sem, ainda, as devidas 
configurações e customizações.   
3.3.1.4.1.2. Entende-se por configuração, a situação em que os requisitos de 
tecnologia e funcionalidade obrigatórios são atendidos sem a necessidade de alteração 
no código-fonte do Software ou de desenvolvimento de novos módulos, ou seja, o 
requisito está incorporado de forma nativa no Software, podendo necessitar apenas de 
ajustes de parâmetros quando de sua instalação.  
3.3.1.4.1.3. Customizar significa introduzir modificações, inclusive em seu 
código-fonte, que o tornem aderentes às necessidades particulares da organização ou 
linha de negócio.  
3.3.1.4.1.4. O software proposto deverá atender obrigatoriamente e de forma 
nativa, sem necessidade de customização, os requisitos técnicos contidos neste Termo 
de Referência.  
3.3.1.5. Todos os serviços deverão ser prestados na sede da CONTRATANTE. 
3.3.1.6. A CONTRATADA deverá, durante o período de capacitação e implantação 
do sistema, realizar transferência das técnicas e métodos utilizados à equipe técnica da 
CONTRATANTE, proporcionando-lhe a habilidade para configurar e administrar a 
Solução proposta.  
3.3.2. TREINAMENTO  
3.3.3. A CONTRATADA deverá realizar treinamento na solução para 
colaboradores indicados pela CONTRATANTE. O treinamento será obrigatoriamente 
presencial.  
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3.3.3.1. O treinamento visa a transferência de conhecimento com conteúdo prático 
para capacitar os colaboradores indicados a operar, administrar e dar suporte à Solução 
proposta, devendo ser preparados para exercer o papel de multiplicadores.   
3.3.3.2. De acordo com o perfil, ao final do treinamento, os colaboradores deverão 
estar preparados minimamente para:  
3.3.3.2.1. Administradores (TI):  
3.3.3.2.1.1. Administrar tabelas bases de configuração do sistema;  
3.3.3.2.1.2. Definir perfis de acesso e administração de usuários, fazendo, a título 
de exemplo, contendo seus privilégios de acesso. 
3.3.3.2.1.3. Compreender o ambiente tecnológico associado ao sistema e ao 
processo de configuração;  
3.3.3.2.1.4. Realizar toda e qualquer atividade para permitir a correta configuração 
do software permitindo a sua operacionalização por parte dos usuários;  
3.3.3.3. Toda infraestrutura necessária para realização do treinamento, incluindo 
salas, projetores, estações de trabalho, servidor, softwares básicos (sistema operacional 
e banco de dados), rede local e acessos à Internet serão fornecidos pela 
CONTRATANTE.   
3.3.3.4. O treinamento será ministrado nas instalações da CONTRATANTE e caberá 
à CONTRATADA instalar a Solução no ambiente de treinamento.  
3.3.3.5. Todas as despesas relativas à execução do treinamento serão de exclusiva 
responsabilidade da CONTRATADA, incluindo os gastos com instrutores, seu 
deslocamento e hospedagem, o fornecimento do material didático em língua portuguesa 
e a emissão de certificados para os profissionais treinados.  
 
3.3.4. GARANTIA, MANUTENÇÃO DE VERSÕES E SUPORTE TÉCNICO:  
3.3.4.1. A proponente deverá garantir o objeto do presente Termo de Referência pelo 
período mínimo de 12 meses, contados após o recebimento definitivo do Termo de 
Aceite de Entrega da Solução;  
3.3.4.2. A proponente deverá disponibilizar a versão de software mais atual dos 
módulos da Solução proposta;  
3.3.4.3. Caso sejam detectadas falhas e irregularidades na operacionalização dos 
módulos de software que compõe a Solução, a proponente deverá fazer a correção 
destes, e, em caso de inoperância, fornecer uma nova versão;  
3.3.4.4. A proponente deverá disponibilizar atendimento telefônico, em português, 
nos dias úteis de segunda-feira a sexta-feira, em horário comercial local da 
CONTRATANTE; exceto feriados locais e nacionais: 
3.3.4.4.1. Formas de abertura de chamados de Suporte Técnico:  
3.3.4.4.1.1. Por meio de ligações telefônicas ou por e-mail;  
3.3.4.4.1.2. Mediante sistema de registro de chamados via Internet.  
3.3.4.5. A proponente manterá 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:  
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3.3.4.5.1. Os chamados por parada parcial dos módulos do software deverão ser 
atendidos remotamente por telefone, chat ou outro meio eletronicamente disponível, em 
até 02 (duas) horas após a abertura e contarão com um esforço concentrado da empresa 
com vistas a aplicar as soluções necessárias em até 08 (oito) horas, contadas a partir do 
início do atendimento;   
3.3.4.5.2. Os chamados por parada total dos módulos do software deverão ser atendidos 
remotamente por telefone, chat ou outro meio eletronicamente disponível, em até 01 
(uma) hora após a abertura e contarão com esforço concentrado da empresa com vistas a 
aplicar as soluções necessárias em até 04 (quatro) horas, contadas a partir do início do 
atendimento;  
3.3.4.5.3. Os demais chamados deverão ser atendidos remotamente por telefone, chat 
ou outro meio eletronicamente disponível, em até 04 (quatro) horas após a abertura e 
contarão com um esforço concentrado da empresa com vistas a aplicar as soluções 
necessárias em até 02 (dois) dias úteis, contados a partir do início do atendimento;  
3.3.4.5.4. As intervenções da equipe da CONTRATADA para solução das ocorrências 
registradas, serão tratadas por meio de VPN ou outro acesso remoto seguro a ser 
definido entre as partes. 
 
3.4. EQUIPE TÉCNICA  
São os profissionais envolvidos diretamente na prestação dos serviços e execução das 
etapas. Serão os responsáveis por desempenhar atividades sob sua competência.  
 
3.4.1. GERENTE DE PROJETO  
3.4.2. Responsabilidades  
3.4.2.1. Liderança de toda a equipe, controle dos cronogramas de atividades, dos 
indicadores de qualidade e da execução dos serviços;  
3.4.2.2. Supervisão geral, controle dos recursos, tarefas a serem executadas, 
realização de visitas, inspeção, acompanhamento e análise da produção e controle de 
relatórios históricos e estatísticos.  
3.4.2.3. Representar tecnicamente a CONTRATADA e responder pela coordenação 
operacional das atividades técnicas previstas nos projetos de implantação, de forma a 
solucionar qualquer dúvida, conflito ou desvio técnico que possam comprometer a 
execução das Ordens de Serviços (OS)  

  
3.5. QUALIFICAÇÃO E HABILITAÇÃO TÉCNICA  
3.6. A licitante deverá apresentar a seguinte documentação, relativa à sua 
qualificação técnica para prestação dos serviços:  
3.6.1. Atestado(s) em nome do licitante, emitido(s) por pessoa jurídica de direito 
público ou privado, comprovando a execução de serviços pertinentes e compatíveis com 
o objeto da licitação, demonstrando que a licitante executou:  
3.6.1.1. Fornecimento e implantação de software e aplicativo similar deste Termo de 
Referência.   
3.6.1.2. O(s) atestado(s) deve(m) conter as seguintes informações básicas: localização 
e identificação dos serviços executados; nome do contratante e especificações e demais 
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dados técnicos. Não serão aceitos atestados decorrentes de experiência piloto ou a 
títulos de demonstração.  

 
 
4. MÉTRICA ANÁLISE DE PONTOS DE FUNÇÃO:  

Métrica utilizada para medir o tamanho de um software, adotada pela IFPUG 
International Function Point Users Group: entidade sem fins lucrativos que tem por 
finalidade promover e suportar o método de análise de pontos de função e outras 
medidas de software 
 
Ponto de função é a unidade de medida desta técnica que tem por objetivo tornar a 
medição independente da tecnologia utilizada para a construção do software. Ou seja, a 
Análise de Pontos de Função busca medir o que o software faz, e não como ele foi 
construído. (VAZQUEZ, Carlos Eduardo. Análise de pontos de função: medição, 
estimativas e gerenciamento de projetos de software, 1Ed – São Paulo: Érica, 2003). 
Um sistema, em sentido amplo, pode existir na natureza ou ser criado pelos seres 
humanos, tendo por base uma finalidade e objetivando satisfazer determinadas 
necessidades. Para o alcance dos objetivos de uma organização é imprescindível que as 
funções de um sistema sejam definidas como produtos ou serviços, que deverão ser 
entregues ou prestados, caracterizando determinados processos. Nos dias atuais é 
comum as organizações fazerem uso de Tecnologia da Informação (TI) para 
automatizar seus processos de trabalho. Na Administração Pública Municipal a Análise 
de Pontos de Função (APF) não é diferente, sendo cada vez mais comum o uso 
intensivo de TI. 
2. A automatização de um processo de trabalho, com uso de TI, compreende um 
conjunto de recursos, como hardware, infraestrutura de comunicação de dados, gestão 
de mudança e software. O presente trabalho tem como foco o uso de software na APF, 
mais especificamente, a contratação de software. Essa contratação decorre do art. 10, § 
7º, do Decreto-Lei 200/1967 - Para melhor desincumbir-se das tarefas de 

planejamento, coordenação, supervisão e contrôle e com o objetivo de impedir o 

crescimento desmesurado da máquina administrativa, a Administração procurará 

desobrigar-se da realização material de tarefas executivas, recorrendo, sempre que 

possível, à execução indireta, mediante contrato, desde que exista, na área, iniciativa 

privada suficientemente desenvolvida e capacitada a desempenhar os encargos de 

execução. O qual determina que a APF deve se desobrigar da realização de tarefas 
executivas, recorrendo, sempre que possível, à execução indireta, para se concentrar em 
tarefas de gestão. 
O Manual de Práticas de Contagem de Pontos de Função (CPM 4.3) [IFPUG, 2010b], 
publicado pelo International Function Point Users Group (IFPUG),  define  as regras de 
contagem de pontos de função. É importante ressaltar que a métrica Ponto de Função foi 
concebida como uma medida de tamanho funcional para projetos de desenvolvimento e 
de melhoria (manutenção evolutiva) de software. No entanto, os projetos de software 
não estão limitados a projetos de desenvolvimento e de melhoria. Desta forma, torna-se 
essencial a definição de métricas para dimensionar o tamanho de outros tipos de 
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projetos de manutenção, os quais são itens não mensuráveis pelo CPM.  
Além disso, a contagem de pontos de função é baseada no projeto lógico da aplicação 
(logical design). Nas fases iniciais do ciclo de vida do software, o insumo para a 
definição das estimativas do projeto é um documento inicial de requisitos, por exemplo: 
documento de visão ou algum outro tipo de especificação elaborada pelo analista de 
negócios. Assim, torna-se importante o estabelecimento de métodos para estimar o 
tamanho dos projetos de software nas fases iniciais do ciclo de vida. Outro ponto a ser 
destacado é a importância da definição de métodos para geração de estimativas de prazo 
e custo dos projetos de software a partir do tamanho funcional estimado do projeto. 

 
5. JUSTIFICATIVA:  

5.1. A CONTRATANTE, diante das mudanças tecnológicas de comunicação 
entre organismos, empresas e pessoas. Tem a necessidade de implantar um sistema de 
comunicação entre secretarias, departamentos e munícipes. 
5.2. Os benefícios são, dentre outros, na possibilidade da rápida resposta, 
eficiência na informação, atendimento às demandas com clareza, garantindo o registro 
das solicitações, o encaminhamento aos setores que são responsáveis pelo atendimento.  
5.3. Faz-se necessário, portanto, definir e implantar novas tecnologias de 
comunicação, via sistema que permitem o acesso de todos os envolvidos e proporcione 
a capacidade de registrar os atendimentos. 

 
 

 
5.3.1. TABELA DE ESTIMATIVA DE CONSUMO DE SERVIÇOS 

 
 

ITEM 
 

SERVIÇO 
 

MÉTRICA 
QTD ANUAL 
ESTIMADA 

1 MANUTENÇÃO DE SISTEMAS 
DESENVOLVIDOS NA 
PLATAFORMA PHP 

PONTO DE 
FUNÇÃO 

150 

2 DESENVOLVIMENTO DE NOVOS 
SISTEMAS NA PLATAFORMA PHP 

PONTO 
DE 

FUNÇÃO 
450 

TOTAL 600 

 
 

 
6. REQUISITOS TECNOLÓGICOS E FUNCIONAIS DO SOFTWARE INTEGRADO 
DE GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE SOLICITAÇÕES COM 
COMUNICAÇÃO ENTRE SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS E OS CIDADÃOS, 
COM O SEGUINTES MÓDULO: OBRAS, SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO, 
SANEAMENTO, FAZENDA PÚBLICA, OUVIDORIA, INFRAESTRUTURA E 
URBANISMO, MEIO-AMBIENTE, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, COM 
APLICATIVO DE SERVIÇOS AO CIDADÃO 
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Os componentes de software necessários à solução deverão estar disponíveis comercialmente, com 
todas as funcionalidades requeridas neste anexo, sendo oferecida em suas versões mais recentes, na 
forma padrão ou de módulos adicionais, e sujeito, em sua totalidade, à política de atualização 
compatível ao praticado no atual mercado de software (correção, aperfeiçoamento de 
funcionalidades já existentes e inclusão de novas funcionalidades). 
 
 
6.1. CARACTERÍSTICAS GERAIS DO SOFTWARE: 
 

6.1.1 .Possuir manual de usuário on-line em idioma português do Brasil; 
6.1.2. Garantir compatibilidade nas consultas de dados, em relação ao ambiente cliente 
– estação de trabalho – com navegadores Mozilla Firefox, Google Chrome e Edge em 
suas versões mais recentes; 
6.1.3. Possuir suporte para plataforma mobile através do uso de templates próprios, 
compatível com sistema operacional Android nas últimas versões; 
6.1.4. Possuir mecanismo próprio para controle de acesso de usuários à interface 
administrativa. 

 
6.2. CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS DA SOLUÇÃO: 
 

6.1.1. Permitir o gerenciamento de solicitações enviadas via aplicativo ou sistema 
de ouvidoria; 
6.1.2. Ser desenvolvida em ambiente web, nativo com linguagem de programação 
nativa;  
6.1.3. Gestão e controle de acessos de usuários; 
6.1.4. Possibilitar a configuração de aplicativos, formulários e exportações de 
dados; 
6.1.5. Possibilitar o envio de notificações PUSH a cada encaminhamento de 
manifestação; 
6.1.6. Possibilitar o envio de notificações PUSH para um único usuário ou em 
massa; 
6.1.7. Apresentar compatibilidade e aplicabilidade com QRCode; 
6.1.8. Possibilitar consulta de dados simultaneamente a quantidade ilimitada de 
usuários; 
6.1.9. Permitir o registro de cada encaminhamento, gravando data, horário e local; 
6.1.10. Permitir a exibição no mapa de todos as manifestaçoes, seja denúncias, 
propostas de melhorias ou reclamações. 
6.1.11. Permitir o upload de arquivos externos como DOC, PDF, XLS, TXT ou 
qualquer outro formato; 
6.1.12. Permitir a configuração de processos; 
6.1.13. Cadastro único de usuários do sistema e aplicativos; 
6.1.14. Geração/exportação de arquivos em formatos pdf e xls; 
6.1.15. Comunicação direta com o hardware utilizado; 
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6.1.16. Comunicação direta com o drone utilizado; 
6.1.17. Permitir pesquisa por filtros; 
6.1.18. Permitir filtro de pesquisa com a combinação de uma ou mais informações; 
6.1.19. Consulta de manifestações via WEB; 
6.1.20. Permitir a integração com outros softwares; 
6.2. Apresentar possibilidade de customização e criação de novos módulos para 

atender demandas específicas; 
6.3. Utilizar WebService para integração com sistemas pré-existentes; 
6.4. Contar com sistema de segurança baseado em níveis de acesso por instituição, 

grupo ou usuário; 
6.5. permitir executar a rotina de backup diretamente pelo sistema; 
6.6. Rodar em servidores Windows ou Linux, independente de plataforma; 
6.7. Permitir a utilização de SGBD PostgreSQL, Oracle, SQL Server e Firebird, a 

critério do usuário; 
6.8. Permitir o assinatura do documento através de senha do usuário; 
6.9. Controle de localização das denúncias e manifestações; 
6.10. Histórico de consultas e encaminhamento de solicitações; 
6.11. Consulta  de protocolos  gerados  de consulta; 
6.12. Permitir consultas por Aplicativo com tecnologia QRCode; 
6.13. Permitir a configuração da rota do drone; 
6.14. Armazenar as rotas feitas pelo drone em fiscalização; 

 
7. CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS DO APLICATIVO DE SERVIÇO AO 
CIDADÃO: 
 

7.1. Permitir a consulta de notícias vinculadas ao site da prefeitura municipal de 
Juscimeira/MT. 

7.2. Ser desenvolvida em ambiente nativa com linguagem de programação nativa 
ou emulada;  

7.3. Gestão e controle de acessos de usuários; 
7.4. Possibilitar a emissão de senhas de atendimento ao cidadão nos órgãos 

implantados; 
7.5. Possibilitar o recebimento de notificações PUSH a cada encaminhamento de 

manifestação; 
7.6. Possibilitar o recebimento de notificações PUSH para um único usuário ou 

em massa; 
7.7. Permitir o acesso e envio de manifestações em conformidade com o sistema 

de ouvidoria; 
7.8. Possuir mapa de eventos cadastrados, promovidos pela prefeitura e suas 

secretarias; 
7.9. Permitir o envio de denúncias (Acessibilidade, Água e Esgoto, Alagamento; 

Árvores, Bem Público, Ciclovia, Comércio, Educação, Estradas, Iluminação Pública, Lixo, Obras, 
Pedestres, Poluição Visual, Poluição Sonora, Poluição do Ar, Queimadas, Saúde, Matos, Trânsito, 
Social, Transporte e Estacionamento Irregular. 
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7.10. Possibilitar o acesso a enquetes e pesquisas; 
7.11. Possibilitar o gerenciamento de senhas emitidas; 
7.12. Possibilitar rotina de estar no local para ser atendido por agendamento; 
7.13. Permitir a captura da localização geográfica através de Longitude e Latitude; 
7.14. Registrar as denúncias realizadas; 
7.15. Registrar as propostas de melhorias; 
7.16. Registrar as notificações recebidas via notificação PUSH; 
7.17. Permitir o funcionamento independentemente de internet, offline. 
7.18. Permitir o registro de fotos anexadas as rotinas de manifestações. 
7.19. Permitir o agendamento de consultas médicas; 
7.20. Permitir a classificação de consultas por especialidade e unidades de 

atendimento; 
7.21. Possuir mapa de visões de todas as unidades de saúde mais próximas; 

 
8. CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS DO MÓDULO DE OBRAS 
 

8.1. Permitir o cadastro dos organismos solicitantes de obras; 
8.2. Permitir o cadastro dos tipos de obras; 
8.3. Permitir o cadastro das informações das origens dos recursos; 
8.4. Permitir a gestão das obras em andamento; 
8.5. Permitir o registro de obras finalizadas, paralisadas e em execução; 
8.6. Permitir o anexo de imagens e fotos das obras, projetos e maquetes, em 

formato PDF, JPEG ou PNG. 
8.7. Permitir o monitoramento das fases das obras, através de gráficos, status e 

notificações PUSH ou e-mail. 
8.8. Permitir o registro dos responsáveis pelas vistorias técnicas; 
8.9. Possuir controle de profissionais vinculados a obras; 
8.10. Permitir o cadastro de projetos; 
8.11. Possuir mapa de visões de obras e projetos; 

 
9. CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS DO MÓDULO DE SAÚDE 
 

9.1. Permitir o cadastro dos usuários vinculados a secretaria de saúde; 
9.2. Permitir o gerenciamento de agendas de atendimento a pacientes; 
9.3. Permitir o acesso ao mapa com visões de todas as unidades de saúde mais 

próximas; 
9.4. Permitir o reagendamento de consultas; 
9.5. Permitir o envio de notificação PUSH para os usuários que solicitaram 

agendamento de consulta, avisando de qualquer mudança em datas ou horários, bem como mudança 
de unidade de saúde ou profissional; 

9.6. Permitir o controle de atendimento, respeitando o tempo de espera; 
9.7. Permitir a exibição em painel todas as vezes que o atendente atender uma 

nova senha; 
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9.8. Permitir a impressão de relatórios com dados estatísticos de consultas, 
agendamentos e lista de profissionais; 

9.9. Permitir o envio de mensagens aos usuários do aplicativo de agendamento 
através de notificação PUSH ou SMS. 
 
10. CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS DO MÓDULO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
 

10.1. Permitir o cadastro dos usuários vinculados a secretaria de assistência social; 
10.2. Permitir o agendamento de visitas a famílias; 
10.3. Permitir a criação de formulários de visitas e entrevistas; 
10.4. Possuir rotina de gestão de denúncias, de trabalho infantil,violência sexual, 

negligência ou abandono, entre outros tipos de violações de direitos; 
10.5. Permitir o acesso ao mapa com visões de todas as unidades do CRAS e 

CREAS; 
10.6. Permitir o reagendamento de visitas; 
10.7. Permitir o envio de notificação PUSH para os Assistentes Sociais que 

solicitaram agendamento de visitas, avisando de qualquer mudança em datas ou horários; 
10.8. Permitir o controle de atendimento, respeitando o tempo de espera; 
10.9. Permitir a impressão de relatórios com dados estatísticos de denúncias, visitas 

e diligências; 
10.10. Permitir o cadastro de benefícios sociais oferecidos pela secretaria; 
10.11. Permitir o registro de atendimento; 
10.12. Registrar todas visitas efetuadas e a efetuar; 

 
 
11. CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS DO MÓDULO DE EDUCAÇÃO 
 

11.1. Permitir o cadastro dos usuários vinculados a secretaria de Educação; 
11.2. Permitir o recebimento de denúncias enviadas via aplicativo; 
11.3. Permitir a criação de formulários de enquetes; 
11.4. Possuir rotina de gestão de denúncias, falta de material em escola, ensino 

precário, falta de vagas em escolas e creches; 
11.5. Permitir o acesso ao mapa com visões de todas as unidades escolares na zona 

rural e urbana; 
11.6. Permitir o cadastro de novas unidades; 
11.7. Permitir o envio de notificação PUSH para os alunos via aplicativo; 
11.8. Permitir a impressão de relatórios com dados estatísticos de denúncias; 
11.9. Permitir o cadastro de eventos promovidos pela secretaria; 

 
12. CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS DO MÓDULO DE SANEAMENTO 
 

12.1. Permitir o cadastro dos usuários vinculados ao departamento; 
12.2. Permitir o recebimento de denúncias enviadas via aplicativo; 
12.3. Permitir a criação de formulários de enquetes; 
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12.4. Possuir rotina de gestão de denúncias, falta de água, vazamento, ligação ilegal 
e irregular; 

12.5. Permitir o acesso ao mapa com visões de todas as unidades consumidoras; 
12.6. Permitir o cadastro de novas unidades consumidoras; 
12.7. Permitir o envio de notificação PUSH para os contribuintes via aplicativo; 
12.8. Permitir a impressão de relatórios com dados estatísticos de denúncias; 
12.9. Permitir o cadastro de eventos promovidos pela departamento; 

 
 
13. CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS DO MÓDULO DE FAZENDA PÚBLICA 
 

13.1. Permitir o cadastro dos usuários vinculados ao secretaria; 
13.2. Permitir o recebimento de denúncias enviadas via aplicativo; 
13.3. Permitir a criação de formulários de enquetes e de notificações; 
13.4. Possuir rotina de gestão de denúncias, comércio irregular, lixo, sonegação 

fiscal, construção irregular, invasão de propriedade pública e vendedores ambulante; 
13.5. Permitir o acesso ao mapa com visões de todas as denúncias recebidas; 
13.6. Permitir o cadastro de novos tipos de denúncia; 
13.7. Permitir o envio de notificação PUSH para os contribuintes via aplicativo; 
13.8. Permitir a impressão de relatórios com dados estatísticos de denúncias; 
13.9. Permitir o cadastro de eventos promovidos pela secretaria; 
13.10. Permitir o envio de notificações aos contribuintes usuários do aplicativo; 

 
14. CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS DO MÓDULO DE OUVIDORIA 
 

14.1. Permitir o cadastro dos usuários vinculados ao departamento; 
14.2. Permitir o recebimento de manifestações enviadas via aplicativo; 
14.3. Permitir o envio de manifestações por sistema web; 
14.4. Permitir a criação de novos tipos de manifestações; 
14.5. Possuir rotina de gestão de manifestações em todas as esferas da prefeitura; 
14.6. Permitir o acesso ao mapa com visões de todas as manifestações recebidas; 
14.7. Permitir o envio de notificação PUSH para os munícipes via aplicativo; 
14.8. Permitir a impressão de relatórios com dados estatísticos de manifestações;; 
14.9. Permitir o cadastro de eventos promovidos pela departamento; 

 
15. CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS DO MÓDULO DE INFRAESTRUTURA E 
URBANISMO 
 

15.1. Permitir o cadastro dos usuários vinculados a secretaria; 
15.2. Permitir o recebimento de denúncias enviadas via aplicativo; 
15.3. Permitir a criação de formulários de enquetes e de notificações; 
15.4. Possuir rotina de gestão de denúncias, estradas danificadas, ruas com buraco, 

problemas na iluminação pública; 
15.5. Permitir o acesso ao mapa com visões de todas as denúncias recebidas; 
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15.6. Permitir o cadastro de novos tipos de denúncia; 
15.7. Permitir o envio de notificação PUSH para os usuários via aplicativo; 
15.8. Permitir a impressão de relatórios com dados estatísticos de denúncias; 
15.9. Permitir o cadastro de eventos promovidos pela secretaria; 
15.10. Permitir o cadastro de postes e luminárias; 
15.11. Permitir o cadastro de pontes e dutos; 
15.12. Possuir relatórios gerenciais com filtros a serem definidos; 

 
16. CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS DO MÓDULO DE MEIO-AMBIENTE 

16.1. Permitir o cadastro dos usuários vinculados a secretaria; 
16.2. Permitir o recebimento de denúncias enviadas via aplicativo; 
16.3. Permitir a criação de formulários de enquetes e de notificações; 
16.4. Possuir rotina de gestão de denúncias, como Queimadas, Aterro Sanitário 

Irregular, Poluição Sonora e visual; 
16.5. Permitir o acesso ao mapa com visões de todas as denúncias recebidas; 
16.6. Permitir o cadastro de novos tipos de denúncia; 
16.7. Permitir o envio de notificação PUSH para os usuários via aplicativo; 
16.8. Permitir a impressão de relatórios com dados estatísticos de denúncias; 
16.9. Permitir o cadastro de eventos promovidos pela secretaria; 
16.10. Permitir o cadastro de deslizamentos e erosões; 
16.11. Permitir o mapeamento de áreas de risco; 
16.12. Possuir relatórios gerenciais com filtros a serem definidos; 

 
17. CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS DO MÓDULO DE PLANEJAMENTO 
 

17.1. Permitir o cadastro dos usuários vinculados a secretaria; 
17.2. Permitir o recebimento de todas as denúncias enviadas via aplicativo; 
17.3. Permitir a criação de formulários de enquetes e de notificações; 
17.4. Possuir rotina de monitoramento de denúncias, informações e dados 

estatísticos; 
17.5. Permitir o acesso ao mapa com visões de todas os indicadores econômicos e 

sociais; 
17.6. Permitir o cadastro de novos tipos de indicadores; 
17.7. Permitir o envio de notificação PUSH para os usuários via aplicativo; 
17.8. Permitir a impressão de relatórios com dados estatísticos de solicitações; 
17.9. Permitir o cadastro de usuários capacitados a operar o drone; 
17.10. Possuir relatórios gerenciais com filtros a serem definidos; 
17.11. Permitir o acesso a informações de quantidade de download, número de 

usuários e dados gerenciais; 
 
18. CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS DO MÓDULO DE ADMINISTRAÇÃO 
 

18.1. Permitir o cadastro dos usuários vinculados a secretaria; 
18.2. Permitir o recebimento de todas as denúncias enviadas via aplicativo; 
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18.3. Permitir a criação de formulários de enquetes e de notificações; 
18.4. Possuir rotina de monitoramento de denúncias, informações e dados 

estatísticos; 
18.5. Permitir o cadastro de bens imóveis da prefeitura municipal; 
18.6. Permitir o acesso ao mapa com visões de todas os imóveis da prefeitura 

municipal; 
18.7. Permitir o envio de notificação PUSH para os usuários via aplicativo; 
18.8. Permitir a impressão de relatórios com dados estatísticos de solicitações; 
18.9. Possuir relatórios gerenciais com filtros a serem definidos; 

 
 

19. LICENÇA DE SOFTWARE E APLICATIVO 
19.1. Entrega do software e mídias, em até 05 (cinco) dias úteis, contados da data 

de assinatura do contrato.  
19.1.1. Apresentação do Sistema em até 20 (vinte) dias úteis a partir da data da 
assinatura do contrato.  
19.1.2. Configuração e implantação do software, em até 60 (sessenta) dias úteis 
contados da data de assinatura do Contrato. 
19.1.3. Início dos treinamentos Administradores em até 20 (vinte) dias úteis, 
contados da assinatura do aceite do sistema. 
19.1.4. Início da prestação dos serviços de manutenção de versões, suporte técnico e 
serviços técnicos especializados sob demanda, imediatamente após a assinatura do 
Termo de Aceite dos serviços de implantação.  
19.1.4.1. Os serviços de Garantia, Suporte Técnico e Manutenção de Versões deverão 
ocorrer durante 1 (um) ano, contados a partir da data de recebimento definitivo do 
Termo de Aceite de Entrega de Software.  

 
19.2. Cronograma sugerido  

 
SERVIÇOS  MESES    

1  2  3  4  ...  1
3  

Fornecimento do software e aplicativo                   
Treinamento                     
Garantia, suporte técnico e manutenção de versões dos 
módulos                    
 

 
 
20. MODALIDADE DE LICITAÇÃO E JUSTIFICATIVAS:  

20.1. A licitação deverá ser realizada na modalidade de pregão presencial, com 
critério de julgamento por menor preço por item, buscando obter proposta que atenda aos padrões 
de desempenho e qualidade definidos neste Termo de Referência, dentro de critérios técnicos usuais 
de mercado.   
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20.2. PREGÃO – utilizar a modalidade pregão decorre da natureza comum do 
objeto licitado, conforme Lei 10.520/2002. No presente caso, os padrões de desempenho e 
qualidade estão objetivamente definidos neste Termo de Referência, por meio de especificações 
usuais no mercado.  

20.3. SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS - É um conjunto de 
procedimentos para o registro formal de preços relativos à prestação de serviços e aquisição de bens 
para contratações futuras de interesse do órgão gerenciador e dos órgãos participantes. Sobre o 
aspecto de economicidade, a presente contratação visa estabelecer exatamente quais a demandas 
devem ser atendidas, evitando que sejam desperdiçados recursos financeiros com alocações 
indevidas, desnecessárias e onerosas. Os serviços serão demandados caso a caso, estipulando-se o 
tempo necessário para a execução e exigindo da CONTRATADA o produto na qualidade e na 
forma previamente pactuada.  

 
 

21. SOBRE O AGRUPAMENTO DO OBJETO  
21.1. Propõe-se neste Termo de Referência a contratação por meio de itens de 

serviço, compreendendo a prestação dos mesmos por um único fornecedor, evitando-se o 
fracionamento do objeto atendendo as necessidades técnicas do certame, voltado ao contexto da 
CONTRATANTE, sistematizar o meio de comunicação entre as secretarias, departamentos e os 
munícipes, tendo um canal claro e eficiente, para agilidade no atendimento aos anseios da 
população e da  CONTRATANTE. 

21.2. Justifica-se o agrupamento do Objeto, levando em consideração a viabilidade 
técnica e econômica de aquisição de serviços integrados, que permita uma uniformidade de 
metodologias com imediata incorporação dos padrões na CONTRATANTE, aproveitando melhor 
as potencialidades do mercado, sem comprometer a competitividade do certame. 
  
22. DOS REQUISITOS LEGAIS:  

22.1. O presente Termo de Referência foi elaborado em conformidade com as 
seguintes legislações.  

22.2. O presente instrumento enquadra-se aos termos do art.1º e parágrafo único da 
Lei nº 10.520/2002, bem como no Art. 12 do Decreto n° 7.174, de 2010, que regulamenta a 
licitação na modalidade Pregão, ou seja, que os padrões de desempenho e qualidade dos serviços 
deste objeto estão objetivamente definidos por meio de especificações usuais do mercado, conforme 
estabelecido neste Termo de Referência  

22.3. Assim, a forma de seleção do objeto deste TR poderá ser feita na modalidade 
de Pregão PRESENCIAL, do tipo Menor Preço, em observação ao disposto no § 1 do Art. 9º do 
Decreto nº 7.174/10 e no Art. 4º do Decreto nº 5.450/05, optando ainda pelo Registro de Preços 
conforme o disposto no Decreto n° 7892/2017, no seu Art. 3°, visto que, “II - quando for 
conveniente a aquisição de bens com previsão de entregas parceladas ou contratação de serviços 
remunerados por unidade de medida ou em regime de tarefa”.  

22.4. Lei nº 8.666/1993 – Regulamenta o art. 37, inciso XXI, da Constituição 
Federal, institui normas para licitações e contratos da Administração Pública e dá outras 
providências.  
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22.5. Decreto n° 7892/2017 – Dispõe sobre a regulamentação ao Sistema de 
Registro de Preços, em substituição ao Decreto nº 3.931/01;  

22.6. Instrução Normativa SLTI/MP nº 2/2008 – Dispõe sobre regras e diretrizes 
para contratação de serviços continuados ou não. Essa norma aplica-se subsidiariamente à IN/SLTI 
4/2008;  

22.7. Acórdão nº 1099/2008 – TCU Plenário – Manifestou entendimento de que, 
havendo dependência entre os serviços que compõem o objeto licitado, a opção pelo não 
parcelamento mostra-se adequada, no mínimo do ponto de vista técnico;  

22.8. Nota Técnica nº 01/2008 – SEFTI/TCU – Estabelece o conteúdo mínimo do 
projeto básico ou termo de referência para contratação de serviços de tecnologia da informação – 
TI;  

22.9. Acórdão nº 1.782/2007: recomenda o uso da métrica Ponto de Função como 
forma de pagamento dos serviços contratados de desenvolvimento e manutenção de sistemas, ao 
invés de se realizar a conversão dos pontos de função em horas, baseado na produtividade média da 
tecnologia empregada. 

22.10. Acórdão nº 1.910/2007: em atenção ao princípio da eficiência, faz duas 
recomendações: adotar a técnica de medição por ponto de função sem ajustes pelas características 
da aplicação (pontos de função não ajustados) e diferenciar, na fórmula de cálculo, os custos dos 
pontos de função para desenvolver novas funcionalidades, daqueles relativos a supressões ou 
alterações de funcionalidades existentes. 

 
23. VISTORIA TÉCNICA:  

23.1. A empresa licitante deverá realizar vistoria técnica nas instalações da 
CONTRATANTE para analisar a estrutura do ambiente computacional, onde serão instalados os 
softwares e aplicativos propostos e dirimir eventuais dúvidas acerca do edital.  

23.2. A vistoria deverá ser realizada até o terceiro dia útil que antecede a data de 
abertura do certame mediante agendamento prévio, obedecendo o horário comercial (08:00 as 
12:00hs).  

23.3. Após efetuada a visita, deverá a licitante retirar o termo de vistoria, conforme 
modelo, assinado pela proponente e pelo responsável da CONTRATANTE declarando ter visitado 
o local de entrega da Solução e conhecer todas as condições obrigatórias para prestação dos 
serviços, o qual deverá ser anexado à proposta.  

 
 
24. PAGAMENTO:  

 O pagamento da Solução deverá ser realizado conforme o especificado a seguir, 
contados da data de entrega da(s) respectivas notas fiscais:   

24.1. As faturas enviadas pela CONTRATADA à CONTRATANTE deverão ser 
acompanhadas de controle que deve incluir: o número da ordem de serviço, o período da apuração, 
o total de serviços executados, preço por serviço, o preço total e pode incluir também quaisquer 
cobranças, discriminadas item a item, com as quais a CONTRATANTE tenha concordado, por 
escrito, anteriormente à emissão da fatura;  

24.2. A CONTRATADA não poderá cobrar por serviços ou produtos diferentes dos 
aqui descritos, salvo autorização prévia, por escrito, da CONTRATANTE;  
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24.3. A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços, objeto deste contrato, 
pelos preços unitários à vista, constante em sua proposta comercial, conforme ANEXO deste Termo 
de Referência, onde deverão estar inclusas todas as despesas e impostos necessários ao pleno 
fornecimento do objeto deste contrato;  

24.4. O pagamento da Solução deverá ser realizado conforme o especificado a 
seguir, contados da data de entrega da(s) respectivas notas fiscais:  

24.4.1. Valor correspondente à Licença de Uso de software, em até 30 (trinta) dias 
após a emissão do correspondente Termo de Aceite de Entrega da solução; 
24.4.2. Valor correspondente aos Serviços de Implantação do software, em 
pagamento único, com vencimento em até 30 (trinta) dias após a emissão do Termo de 
Aceite de Implantação, respectivo a cada software;  

 
25. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:   

25.1. Prestar os serviços dentro dos prazos previstos no Termo de Referência.  
25.2. Manter as condições estabelecidas na prestação dos serviços de Manutenção e 

Suporte Técnico durante a vigência contratual.  
25.3. Organizar a execução do projeto quanto à definição operacional, 

acompanhamento das atividades e alocação da equipe.  
25.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no 

total, ou em parte, o objeto deste contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 
(artigo 69, Lei Federal n.º 8.666/93);  

25.5. Não ceder ou transferir, no todo ou em parte, o objeto desta contratação;  
25.6. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 

comerciais resultantes da execução do objeto deste Termo de Referência  
25.7. Executar os serviços com equipamentos, softwares e equipes técnica e 

operacional a serem fornecidas pela CONTRATADA, compatíveis com o alto nível de qualidade 
exigido e esperado pela CONTRATANTE;  

25.8. Entregar à CONTRATANTE relatórios de quantitativos de produtividade no 
primeiro dia útil de cada semana, referentes às atividades da semana anterior, de forma a permitir 
um acompanhamento efetivo da evolução do projeto;  

25.9. Dimensionar adequadamente toda a infraestrutura necessária à execução do 
projeto, de forma a cumprir integralmente os procedimentos ora especificados e assegurar o 
completo atendimento aos prazos;  

25.10. Entregar de forma documentada todos os produtos de software resultantes de 
desenvolvimentos ou customizações necessárias para a implantação e operacionalização da solução, 
de forma efetiva, documentada e estruturada;  

25.11. Arcar com as eventuais despesas de hospedagem, passagens aéreas, 
locomoção e alimentação de seus colaboradores, durante todo o período de vigência do contrato.  

25.12. Apresentar, formalmente, problemas e obstáculos identificados durante o 
projeto.  

25.13. Fornecer a documentação técnica da Solução gravada em mídia CD-ROM ou 
DVD-ROM.  

25.14. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, 
sobre todo e qualquer assunto de interesse da CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar 
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conhecimento em razão da execução do objeto deste Contrato, devendo orientar seus empregados 
nesse sentido.  

25.15. Comunicar a CONTRATANTE por escrito, quando verificar condições 
inadequadas de execução do serviço ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita 
prestação do serviço, apresentando razões justificadoras, que serão objeto de apreciação por esta 
secretaria.  

25.16. Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independentemente 
de justificativa por parte desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência ou comportamento 
sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à disciplina da repartição ou ao 
interesse do serviço público.   

25.17. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano causado ao patrimônio da 
CONTRATANTE ou de terceiros decorrente da execução dos serviços contratados.  

25.18. Manter, durante toda a execução do Contrato, as condições de habilitação e 
qualificação exigidas para esta contratação.  

 
26. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:  

26.1. Fornecer para a CONTRATADA toda infraestrutura tecnológica, incluindo 
servidores e estação de trabalho, sistema operacional e software gerenciador de bancos de dados, 
para o ambiente de treinamento, para implantação dos softwares.  

26.2. Fornecer para a CONTRATADA toda infraestrutura física, incluindo espaço 
físico, energia elétrica e climatização para a realização dos serviços.  

26.3. Nomear e destacar equipe, composta por servidores que detenham 
conhecimento do negócio.  

26.4. Indicar formalmente o gestor e/ou o fiscal para acompanhamento da execução 
contratual.  

26.5. Especificar e estabelecer normas e diretrizes para execução dos serviços ora 
contratados, definindo as prioridades e regras de atendimento às localidades e aos usuários, bem 
como, os prazos e etapas para cumprimento das obrigações.  

26.6. Redefinir o prazo e cronograma do projeto em conjunto com a 
CONTRATADA, caso alguma situação estratégica venha impactar as atividades.  

26.7. Fornecer à CONTRATADA todas as informações técnicas solicitadas sobre o 
ambiente a ser utilizado na prestação dos serviços pela CONTRATADA.   

26.8. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA.  

26.9. Permitir, durante a vigência do Contrato, o acesso dos representantes ou 
prepostos da CONTRATADA, desde que devidamente identificados e acompanhados por 
representante da CONTRATANTE.   

26.10. Facilitar o acesso a equipamentos, instalações  e informações necessários para 
a execução do projeto.  

26.11. Supervisionar e aprovar os trabalhos da CONTRATADA.  
26.12. Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos 

quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e comunicando as 
ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte da CONTRATADA, 
incluindo a proposição de modificações na sistemática de prestação dos serviços.  
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26.13. Aprovar os documentos correspondentes aos produtos finais apresentados 
pela CONTRATADA.  

26.14. Atestar a execução dos serviços objeto deste Contrato por meio do setor 
competente.   

26.15. Efetuar o pagamento à CONTRATADA de acordo com as condições de 
preço e prazo estabelecidas no contrato.  

 
27 . DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

27.1 As despesas orçamentárias do referido objeto correrão à conta da dotação 
orçamentária abaixo especificada: 

 
02.03 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
02.03.01 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
02.03.04.122.0002.2006.0000 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM 
SECRETARIA 
3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA 
35 – FICHA 

 
28. DO VALOR 

28.1. O valor deste Termo de Referencia, fora efetuado de acordo com as cotações, 
enviadas pela Secretaria de Administração. 

 
ITEM DESCRIÇÃO MÉTRICA COD TCE QTD VLR.UNIT VLR.TOTAL 

01 

LICENÇA PERPETUA 
DE SOFTWARE 
INTEGRADO DE 
GERENCIAMENTO E 
MONITORAMENTO 
DE SOLICITAÇOES 
COM 
COMUNICAÇÃO 
ENTRE 
SECRETARIAS E 
DEPARTAMENTOS E 
O CIDADÃO, COM 
OS SEGUINTES 
MODULOS: OBRAS, 
SAÚDE, 
ASSISTENCIA 
SOCIAL, 
EDUCAÇÃO, 
SANEAMENTO, 
FAZENDA PÚBLICA, 
OUVIDORIA, INFRA 
ESTRUTURA E 
URBANISMO, MEIO 
AMBIENTE, 
PLANEJAMENTO E 
ADMINISTRAÇÃO 

LICENÇA 
PERPÉTUA 

 01 201.333,33 201.333,33 
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02 

CUSTOMIZAÇÃO E 
MANUTENÇÃO 
EVOLUTIVA EM 
TODOS OS 
SOFTWARES E 
APLICATIVOS 

PONTOS 
DE 

FUNÇÃO 
 600 578,33 346.998,00 

VALOR TOTAL 548.331,33 
 

28.2. Valor Total de R$ 548.331,33 (Quinhentos Quarenta Oito Mil, Trezentos 
Trinta Hum Reais, Trinta Três Centavos). 

 
29.  DA VIGÊNCIA DA CONTRATO 

29.1 A Contrato que será firmada entre as partes terá vigência de 12 (doze) meses 
corridos, contados a partir da assinatura, podendo ser prorrogado os termos da Lei nº 8.666/93. 

 
30. DA FISCALIZAÇÃO 

30.1 Ficará responsável pela Fiscalização do Referido Contrato o servidor publico 
Municipal de Juscimeira, Sr. ..................nomeado para tal fim, através da Portaria de nº ......./......., 
de ........, ao qual competirá dirimir as duvidas que surgirem no curso da prestação dos serviços, que 
de tudo dará ciência à Administração conforme Art. 67, da Lei nº 8.666/93, com suas alterações.  

 
 
Juscimeira/MT., 06 de Fevereiro 2.019 
 
 
 
 
 
Diva Maria Santos Trindade 
              Pregoeiro 
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ANEXO III 
MINUTA DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR  

 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 069/2018 
PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2018 
MENOR PREÇO POR ITEM 

 
 
 

 
 
A empresa....................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ n° 
______________________________, estabelecida a_________________________________, 
bairro __________, Município de____________________, estado de _____ 
CEP____________________, através de seu representante legal abaixo assinado, com cumprimento 
ao solicitado no edital de licitação DECLARA, sob as penas da lei, que:  
 
Não possui em seu quadro de pessoal, empregados com menos de 18 (dezoito) anos em trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre, e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do art. 7º da 
Constituição Federal e inciso V, art. 27, da Lei 8.666/93, com redação determinada pela lei 
9.854/1999  
 
O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.  
 
Município/ Estado, dia /mês/ano 

 
 
 
 
 

Nome e Assinatura Responsável Pela Empresa  
CPF: ............................ 

 



 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL 

JUSCIMEIRA - MT 

Avenida Joaquim Miguel Dos Santos, nº 210 – Bairro Cajus – Fone/Fax (66) 3412-1381 – Cep: 78.810-000 – Juscimeira - MT 

 
 

ANEXO IV 
MINUTA DE DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA E CUMPRIMENTO DOS 

REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 069/2018 
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2018 
MENOR PREÇO POR ITEM 
 
 
 
 
A empresa................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ n° 
______________________________, estabelecida a_________________________________, 
bairro __________, Município de____________________, estado de _____ 
CEP____________________ através de seu representante legal abaixo assinado, DECLARA, que 
recebeu todos os documentos, tenho conhecimento de todas as informações e das condições 
estabelecidas no presente edital e concordo com todos os seus itens, bem como DECLARAMOS 
que atendemos a todos os requisitos de Habilitação, assumindo inteira responsabilidade por 
quaisquer erros ou omissões que tiverem sido cometidos quando da preparação da mesma, não 
havendo fato impeditivo à nossa habilitação. 
 
O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.  
 
 
Município/ Estado, Dia /Mês/Ano  
 
 
 

Nome Completo e Assinatura Responsável Pela Empresa 
CPF:  
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ANEXO V 
MINUTA DE DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE   

 
 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 069/2018 
EDITAL PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2018 
MENOR PREÇO POR ITEM 
 
 
A Empresa........................................, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ n° 
______________________________, estabelecida a_________________________________, 
bairro __________, Município de____________________, estado de _____ 
CEP____________________, através de seu representante legal abaixo assinado, com cumprimento 
ao solicitado no edital de licitação DECLARA, sob as penas da lei, que:  
 
Está apta a tomar parte do processo licitatório, tendo em vista inexistir contra a mesma Declaração 
de Inidoneidade emitida por órgão de Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou do 
Distrito Federal.  
 
O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.  
 
 
Município/ Estado, Dia /Mês/Ano  
 
 
 

Nome e Assinatura Responsável Pela Empresa 
CPF:  
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ANEXO VI 
MINUTA DE DECLARAÇÃO DE ME OU EPP  

 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 069/2018 
PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2018 
MENOR PREÇO POR ITEM 
 
 
 
 
A Empresa.........................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ n° 
______________________________, estabelecida a_________________________________, 
bairro __________, Município de____________________, estado de _____ 
CEP____________________  através de seu representante legal abaixo assinado, com cumprimento 
ao solicitado no edital de licitação DECLARA, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e 
multas previstas no ato convocatório, que a empresa 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 nº 037/2018, realizado pela 
Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT 
 
O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.  
 
 
Município/ Estado, Dia /Mês/Ano  
 
 
 

Nome e Assinatura Responsável Pela Empresa 
CPF:  
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ANEXO VII 
MINUTA DE DECLARAÇÃO DE FATO INEXISTENTE DE FATO SUPERVENIENTE 

IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO 
 
 
 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 069/2018 
EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2018 
MENOR PREÇO POR ITEM 

 
 
 
 
 
Pelo presente a empresa ........................................................................................................., CNPJ nº 
..................................., sediada à ............................................, nº ........, bairro ................................, 
CEP: ......................., Município de ............................................, por seu representante legal abaixo 
assinado, em atendimento ao solicitado no edital de Pregão Presencial nº 037/2018, DECLARA, 
sob as penas da Lei, que: 
I –Inexiste fato superveniente impeditivo da habilitação, na forma do § 2º, art. 32, da Lei nº 
8.666/93; 
 
Local e data, .................................... (...........) - ................de.................................. de 2019. 

 
 
 
 
 
 

Nome completo e assinatura do responsável legal pela empresa 
CPF: ________________________________ 

 
 
 
 

Obs.:  
I – A empresa poderá preencher esta minuta da declaração ou digita-la em papel timbrado da empresa, 

desde que contenha todos dos dados desta minuta; 
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ANEXO VIII 
MODELO DE PROPOSTA 

 
PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 069/2018 
PREGÃO PRESENCIAL N° 037/2018 
MENOR PREÇO POR ITEM 
 
Ref. Pregão Presencial  037/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM 
FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA DE SOFTWARE INTEGRADO DE 
GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE SOLICITAÇÕES COM 
COMUNICAÇÃO ENTRE SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS, COM O SEGUINTE 
MÓDULO: OBRAS, SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO, SANEAMENTO, 
FAZENDA PÚBLICA, OUVIDORIA, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, MEIO-
AMBIENTE, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, COM APLICATIVO DE 
SERVIÇOS AO CIDADÃO E APLICATIVO DE SERVIÇOS AO GESTOR, COM 
ATUALIZAÇÕES QUE GARANTAM AS ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E  
EVOLUTIVAS, INCLUINDO, SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, 
SUPORTE E ATENDIMENTO TÉCNICO DE TODOS OS SISTEMAS/MÓDULOS 
FORNECIDOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ADMINISTRAÇÃO”, mediante a execução das atividades e demais características e 
especificações técnicas contidas no Termo de Referência. 
 
A empresa.........................................., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ n° 
______________________________, estabelecida a_________________________________, 
bairro __________, Município de____________________, estado de _____ 
CEP____________________, telefone:______________, Dados Bancários (nº da conta corrente, 
agência e respectivo banco), email:_________________, propõe ao Município de Juscimeira/MT, 
para execução dos serviços descritos no Edital do Pregão Presencial nº 037/2018, a seguinte 
Proposta de Preços: 
 
ITEM DESCRIÇÃO MÉTRICA QTD VLR.UNIT VLR.TOTAL 

01 

LICENÇA PERPETUA DE 
SOFTWARE INTEGRADO DE 
GERENCIAMENTO E 
MONITORAMENTO DE 
SOLICITAÇOES COM 
COMUNICAÇÃO ENTRE 
SECRETARIAS E 
DEPARTAMENTOS E O CIDADÃO, 
COM OS SEGUINTES MODULOS: 
OBRAS, SAÚDE, ASSISTENCIA 

LICENÇA 
PERPÉTUA 

01   
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SOCIAL, EDUCAÇÃO, 
SANEAMENTO, FAZENDA 
PÚBLICA, OUVIDORIA, INFRA 
ESTRUTURA E URBANISMO, MEIO 
AMBIENTE, PLANEJAMENTO E 
ADMINISTRAÇÃO 

02 
CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO 
EVOLUTIVA EM TODOS OS 
SOFTWARES E APLICATIVOS 

PONTOS 
DE 

FUNÇÃO 
600   

VALOR TOTAL  
 
1. A CONTRATADA, deverá entregar o software e aplicativo implantado, com manual de usuário, 

treinamento para 50 servidores, aulas de vídeo que ficarão disponíveis para os munícipes de 
forma gratuita. 

2.  A CONTRATADA, deverá instalar os softwares em até 30 (trinta) dias úteis, a contar da 
assinatura do contrato. 

3. O prazo de validade da proposta é de 60 (sessenta) dias a contar da abertura da licitação.  
 

 
 

XXXXXXXXXXXX, ____ de ____________ de 2019. 
 
 

______________________________________ 
Assinatura Representante Legal Da Empresa  

CPF: 
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ANEXO IX 
MINUTA DA ATA REGISTRO DE PREÇOS Nº ..../2019 

 
ATA REGISTRO DE PREÇOS,  que entre si celebram a 
Prefeitura Municipal de Juscimeira/MT e a 
empresa...............vencedora do certame licitatório 
referente ao Pregão Presencial nº 037/2018, tendo por 
objeto “REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E 
EVENTUAL, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE 
LICENÇA PERPÉTUA DE SOFTWARE 
INTEGRADO DE GERENCIAMENTO E 
MONITORAMENTO DE SOLICITAÇÕES COM 
COMUNICAÇÃO ENTRE SECRETARIAS E 
DEPARTAMENTOS, COM O SEGUINTE 
MÓDULO: OBRAS, SAÚDE, ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, EDUCAÇÃO, SANEAMENTO, 
FAZENDA PÚBLICA, OUVIDORIA, 
INFRAESTRUTURA E URBANISMO, MEIO-
AMBIENTE, PLANEJAMENTO E 
ADMINISTRAÇÃO, COM APLICATIVO DE 
SERVIÇOS AO CIDADÃO E APLICATIVO DE 
SERVIÇOS AO GESTOR, COM ATUALIZAÇÕES 
QUE GARANTAM AS ALTERAÇÕES LEGAIS, 
CORRETIVAS E  EVOLUTIVAS, INCLUINDO, 
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, 
TREINAMENTO, SUPORTE E ATENDIMENTO 
TÉCNICO DE TODOS OS SISTEMAS/MÓDULOS 
FORNECIDOS, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ADMINISTRAÇÃO” 
 

Aos ........ dias do mês de.............do ano de 2019, de um lado aPREFEITURA MUNICIPAL DE 
JUSCIMEIRA, inscrita no C.N.P.J. sob o nº. 15.023.955/0001-31, situada na Avenida Joaquim 
Miguel Dos Santos, nº 210 – Bairro Cajus – Município de Juscimeira, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal senhor MOISÉS DOS SANTOS, brasileiro, casado, empresário, portador da 
cédula de identidade com RG. Nº 580.564 SSP/MT e do CPF/MF n.º 415.345.061-87, residente e 
domiciliado a Rua Ronaldo Fidélis Pereira, 240 – Cajus, Juscimeira - Mt, no uso de sua 
competência, designado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a empresa...................., 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica sob o nº.....................................(endereço 
completo), neste ato representada pelo Senhor......................., portador(a) da Carteira de Identidade 
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nº ................(órgão expedidor), Inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda 
sob o nº................, daqui por diante designada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista o 
resultado do processo licitatório modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2018, do Tipo Menor 
Preço Por Item, consoante e decidido no processo Administrativo nº 069/2018, com obediência 
geral a Lei nº 10.520 de 17/07/2002, pelo Decreto nº 3.555, de 08/08/2000 e subsidiariamente pela 
Lei nº 8.666 de 21/06/1993 e, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das 
propostas apresentadas, homologada pelo Prefeito Municipal, RESOLVEM celebrar a  presente 
Contrato com a empresa acima qualificada, que incidirá no valor dos serviços, nas quantidades 
estimadas anuais, de acordo com a classificação por ela alcançada nos itens, atendendo as condições 
previstas no Instrumento Convocatório, Termo de Referência e seus anexos e as constantes desta 
Ata. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
DO OBJETO 

 
1.1., REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE 
EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE LICENÇA PERPÉTUA DE 
SOFTWARE INTEGRADO DE GERENCIAMENTO E MONITORAMENTO DE 
SOLICITAÇÕES COM COMUNICAÇÃO ENTRE SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS, 
COM O SEGUINTE MÓDULO: OBRAS, SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO, 
SANEAMENTO, FAZENDA PÚBLICA, OUVIDORIA, INFRAESTRUTURA E 
URBANISMO, MEIO-AMBIENTE, PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, COM 
APLICATIVO DE SERVIÇOS AO CIDADÃO E APLICATIVO DE SERVIÇOS AO 
GESTOR, COM ATUALIZAÇÕES QUE GARANTAM AS ALTERAÇÕES LEGAIS, 
CORRETIVAS E  EVOLUTIVAS, INCLUINDO, SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, 
TREINAMENTO, SUPORTE E ATENDIMENTO TÉCNICO DE TODOS OS 
SISTEMAS/MÓDULOS FORNECIDOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA 
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO” mediante a execução das atividades e 
demais características e especificações técnicas contidas no Termo de Referência e no Edital da 
Licitação nº 037/2018, que passam a fazer parte instrumento contratual. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA 
DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 

 
2.1. A CONTRATADA, deverá instalar os softwares em até 30 (trinta) dias úteis, a contar da 
assinatura da Ata Registro de Preços.  
2.2. A prestação dos serviços deverá ser executada na Secretaria De Administração do Município de 
Juscimeira, de acordo com as especificações do Termo de Referência. 
2.3. O gerenciamento, administração e subordinação dos serviços decorrentes da presente licitação 
será da Secretaria Municipal De Administração.   
2.4. Todas as despesas decorrentes da prestação do serviço correrão inteira e exclusivamente por 
conta da contratada. 
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CLÁUSULA TERCEIRA 
DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 

 
3.1.O valor global dos serviços prestados será de R$ ................................, pelo período de 12 (doze) 
meses, a serem pagos conforme a tabela abaixo: 
 
ITEM DESCRIÇÃO MÉTRICA QTD VLR.UNIT VLR.TOTAL 

01 

LICENÇA PERPETUA DE 
SOFTWARE INTEGRADO DE 
GERENCIAMENTO E 
MONITORAMENTO DE 
SOLICITAÇOES COM 
COMUNICAÇÃO ENTRE 
SECRETARIAS E 
DEPARTAMENTOS E O CIDADÃO, 
COM OS SEGUINTES MODULOS: 
OBRAS, SAÚDE, ASSISTENCIA 
SOCIAL, EDUCAÇÃO, 
SANEAMENTO, FAZENDA 
PÚBLICA, OUVIDORIA, INFRA 
ESTRUTURA E URBANISMO, MEIO 
AMBIENTE, PLANEJAMENTO E 
ADMINISTRAÇÃO 

LICENÇA 
PERPÉTUA 

01   

02 
CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO 
EVOLUTIVA EM TODOS OS 
SOFTWARES E APLICATIVOS 

PONTOS 
DE 

FUNÇÃO 
600   

VALOR TOTAL  
 
 

3.2. O pagamento da Solução deverá ser realizado conforme o especificado a seguir, 
contados da data de entrega da(s) respectivas notas fiscais:   

3.3. As faturas enviadas pela CONTRATADA à CONTRATANTE deverão ser 
acompanhadas de controle que deve incluir: o número da ordem de serviço, o período da apuração, 
o total de serviços executados, preço por serviço, o preço total e pode incluir também quaisquer 
cobranças, discriminadas item a item, com as quais a CONTRATANTE tenha concordado, por 
escrito, anteriormente à emissão da fatura;  

3.4. A CONTRATADA não poderá cobrar por serviços ou produtos diferentes dos 
aqui descritos, salvo autorização prévia, por escrito, da CONTRATANTE;  

3.5. A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços, objeto desta Ata, pelos 
preços unitários à vista, constante em sua proposta comercial, conforme ANEXO deste Termo de 
Referência, onde deverão estar inclusas todas as despesas e impostos necessários ao pleno 
fornecimento do objeto deste contrato;  

3.6. O pagamento da Solução deverá ser realizado conforme o especificado a 
seguir, contados da data de entrega da(s) respectivas notas fiscais:  

3.6.1. Valor correspondente à Licença de Uso de software, em até 30 (trinta) dias 
após a emissão do correspondente Termo de Aceite de Entrega da solução; 
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3.6.2. Valor correspondente aos Serviços de Implantação do software, em 
pagamento único, com vencimento em até 30 (trinta) dias após a emissão do Termo de 
Aceite de Implantação, respectivo a cada software;  

 
 

CLÁUSULA QUARTA 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA VIGÊNCIA 

 
4.1. As despesas decorrentes do presente pregão por conta de recursos previstos no Orçamento do 
Município de Juscimeira/MT., conforme demonstrado abaixo: 
 
02.03 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
02.03.01 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
02.03.04.122.0002.2006.0000 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA 
3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA 
035 – FICHA 
 
4.2. A Ata  Registro de Preços terá vigência 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, 
podendo ser prorrogado por simples apostilamento mediante acordo entre as partes e observadas as 
disposições e limites do Art. 57 da Lei 8.666/93. 

 
CLÁUSULA QUINTA 
DAS OBRIGAÇÕES 

5.1.  DA CONTRATADA 
5.1.1 Prestar os serviços dentro dos prazos previstos no Termo de Referência.  
5.1.2. Manter as condições estabelecidas na prestação dos serviços de Manutenção e 
Suporte Técnico durante a vigência contratual.  
5.1.3. Organizar a execução do projeto quanto à definição operacional, 
acompanhamento das atividades e alocação da equipe.  
5.1.4. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no 
total, ou em parte, o objeto deste contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções (artigo 69, Lei Federal n.º 8.666/93);  
5.1.5. Não ceder ou transferir, no todo ou em parte, o objeto desta contratação;  
5.1.6. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do objeto deste Termo de Referência  
5.1.7. Executar os serviços com equipamentos, softwares e equipes técnica e 
operacional a serem fornecidas pela CONTRATADA, compatíveis com o alto nível de 
qualidade exigido e esperado pela CONTRATANTE;  
5.1.8. Entregar à CONTRATANTE relatórios de quantitativos de produtividade no 
primeiro dia útil de cada semana, referentes às atividades da semana anterior, de forma a 
permitir um acompanhamento efetivo da evolução do projeto;  
5.1.9. Dimensionar adequadamente toda a infraestrutura necessária à execução do 
projeto, de forma a cumprir integralmente os procedimentos ora especificados e 
assegurar o completo atendimento aos prazos;  
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5.1.10. Entregar de forma documentada todos os produtos de software resultantes de 
desenvolvimentos ou customizações necessárias para a implantação e operacionalização 
da solução, de forma efetiva, documentada e estruturada;  
5.1.11. Arcar com as eventuais despesas de hospedagem, passagens aéreas, 
locomoção e alimentação de seus colaboradores, durante todo o período de vigência do 
contrato.  
5.1.12. Apresentar, formalmente, problemas e obstáculos identificados durante o 
projeto.  
5.1.13.Fornecer a documentação técnica da Solução gravada em mídia CD-ROM ou 
DVD-ROM.  
5.1.14. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre 
todo e qualquer assunto de interesse da CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar 
conhecimento em razão da execução do objeto deste Contrato, devendo orientar seus 
empregados nesse sentido.  
5.1.15. Comunicar a CONTRATANTE por escrito, quando verificar condições 
inadequadas de execução do serviço ou a iminência de fatos que possam prejudicar a 
perfeita prestação do serviço, apresentando razões justificadoras, que serão objeto de 
apreciação por esta secretaria.  
5.1.16. Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independentemente de 
justificativa por parte desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência ou 
comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à 
disciplina da repartição ou ao interesse do serviço público.   
5.1.17. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano causado ao patrimônio da 
CONTRATANTE ou de terceiros decorrente da execução dos serviços contratados.  
5.1.18. Manter, durante toda a execução do Contrato, as condições de habilitação e 
qualificação exigidas para esta contratação.  
 

5.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:  
5.2.1. Fornecer para a CONTRATADA toda infra estrutura tecnológica, incluindo 
servidores e estação de trabalho, sistema operacional e software gerenciador de bancos 
de dados, para o ambiente de treinamento, para implantação dos softwares.  
5.2.2. Fornecer para a CONTRATADA toda infra estrutura física, incluindo espaço 
físico, energia elétrica e climatização para a realização dos serviços.  
5.2.3. Nomear e destacar equipe, composta por servidores que detenham conhecimento 
do negócio.  
5.2.4. Indicar formalmente o gestor e/ou o fiscal para acompanhamento da execução 
contratual.  
5.2.5. Especificar e estabelecer normas e diretrizes para execução dos serviços ora 
contratados, definindo as prioridades e regras de atendimento às localidades e aos 
usuários, bem como, os prazos e etapas para cumprimento das obrigações.  
5.2.6. Redefinir o prazo e cronograma do projeto em conjunto com a CONTRATADA, 
caso alguma situação estratégica venha impactar as atividades.  
5.2.7. Fornecer à CONTRATADA todas as informações técnicas solicitadas sobre o 
ambiente a ser utilizado na prestação dos serviços pela CONTRATADA.   
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5.2.8. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA.  
5.2.9. Permitir, durante a vigência da Ata Registro de Preços, o acesso dos 
representantes ou prepostos da CONTRATADA, desde que devidamente identificados e 
acompanhados por representante da CONTRATANTE.   
5.2.10. Facilitar o acesso a equipamentos, instalações  e informações necessários para a 
execução do projeto.  
5.2.11. Supervisionar e aprovar os trabalhos da CONTRATADA.  
5.2.12. Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos 
quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e 
comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte 
da CONTRATADA, incluindo a proposição de modificações na sistemática de 
prestação dos serviços.  
5.2.13. Aprovar os documentos correspondentes aos produtos finais apresentados pela 
CONTRATADA.  
5.2.14. Atestar a execução dos serviços objeto desta Ata por meio do setor competente.   
5.2.15. Efetuar o pagamento à CONTRATADA de acordo com as condições de preço 
e prazo estabelecidas na Ata.  

 
CLÁUSULA SEXTA 

DAS PENALIDADES 
 

6.1. A recusa da CONTRATADA em assinar a Ata Registro de Preços dentro do prazo 
estabelecido neste edital, implicará na imposição da multa equivalente a 5% do valor global 
estimado dos itens registrados, sem prejuízo da aplicação da pena de suspensão temporária do 
direito de licitar e contratar pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses com o MUNICÍPIO, a seu 
critério, bem como a aplicação das seguintes penalidades: 
6.2. Multa pela recusa da CONTRATADA detentora da Ata Registro de Preços em receber o 
pedido a título protelatório para entrega: 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota de Empenho.  
6.3. Multa por dia de atraso na implantação do sistema: 1,0% (um inteiro por cento) por dia sobre o 
valor total da Ata Registro de Preços, até o máximo de 15 (quinze) dias.  
6.4.Multa por inexecução parcial da requisição: 10% (dez inteiros por cento) sobre o valor da 
parcela inexecutada. 
6.5.Multa por inexecução total da requisição: 20% (vinte inteiros por cento) sobre o valor do 
pedido, requisição ou memorando da Unidade Requisitante. 
6.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com as Administrações Públicas Federal, 
Estaduais ou Municipais, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação do infrator, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;  
6.7. As Empresas ficam sujeitas às sanções previstas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/93 e demais 
alterações bem como as sanções previstas no artigo 7º da Lei nº 10.520/02. 
6.8. As sanções são independentes. A aplicação de uma não exclui a das outras. 
6.9.O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de recebimento 
da cobrança respectiva pela CONTRATADA. A critério do CONTRATANTE e em sendo 
possível, o valor devido será descontado da importância que a CONTRATADA detentora da Ata 
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Registro de Preços tenha a receber do MUNICÍPIO. Não havendo pagamento pela 
CONTRATADA, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se a CONTRATADA 
detentora ao processo executivo.   
6.10. Os valores referentes às multas e demais importâncias, quando não ressarcidas pela 
CONTRATADA, serão atualizadas pelo IGPM/FGV, vigente à época, ou outro que legalmente o 
substitua ou represente, calculado “pro rata die” e acrescido de juros de mora de 6% (seis por 
cento) ao ano. 
6.11.De qualquer sanção imposta, a contratada poderá, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, 
contado da intimação do ato, oferecer recurso à CONTRATANTE, devidamente fundamentado.  
6.12.A segunda adjudicatária, em ocorrendo à hipótese do item precedente, ficará sujeita às mesmas 
condições estabelecidas neste Edital.  

 
CLÁUSULA SETIMA  

DA RESCISÃO 
 
7.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida, independentemente de interpelação 
judicial ou extrajudicial, sem que a CONTRATADA tenha direito a qualquer indenização quando: 

a) Não cumprir quaisquer das obrigações assumidas; 
b) Transferir a Ata de Registro de Preços a terceiros, sem prévia ou expressa anuência do 

MUNICÍPIO. 
c) Inexecução total ou parcial da presente Ata, nos termos do artigo 78 da Lei 8666/93. 

7.2. A presente Ata poderá ser rescindida por mutuo acordo, quando atendidas as conveniências do 
Município e o interesse público, bem como a disponibilidade de recursos financeiros, tendo a 
CONTRATADA o direito a receber do MUNICÍPIO o valor correspondente à execução efetuada 
até aquela data. 
 

CLÁUSULA OITAVA 
DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E FISCALIZAÇÃO 

8.1 Farão parte da presente ata, além de suas expressas cláusulas, independentemente de transcrição 
no corpo do presente, as instruções contidas no Edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº. 037/2018, 
bem como os documentos a ele referentes, além da proposta apresentada pela CONTRATADA, no 
certame licitatório.  
8.2  Ficará responsável pela Fiscalização da referida Ata, o funcionário público Municipal de 
Juscimeira, Sr..............nomeado para tal fim, através da Portaria de nº....../2018, de .../...../2018, ao 
qual competirá dirimir as duvidas que surgirem no curso da aquisição, que de tudo dará ciência à 
Administração conforme art. 67, da Lei nº 8.666/93, com suas alterações. 
 

 
CLÁUSULA NONA 

DO ÓRGÃO GERENCIADOR E ÓRGÃO NÃO PARTICIPANTES. 
9.1.  Os órgãos e entidades que não participaram do registro de preços, quando desejarem fazer uso 
da presente ata, deverão consultar o órgão gerenciador para manifestação sobre a possibilidade de 
adesão. 
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9.2.  Caberá ao fornecedor beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela 
estabelecidas, optar pela aceitação ou não do fornecimento decorrente de adesão, desde que não 
prejudique as obrigações presentes e futuras decorrentes da ata, assumidas com o órgão gerenciador 
e órgãos participantes. 
9.3. As aquisições ou contratações adicionais não poderão exceder, por órgão ou entidade, a cem 
por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes. 
9.4. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na 
totalidade, ao  (máximo: quíntuplo) do quantitativo de cada item registrado na ata de registro de 
preços para o órgão gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não 
participantes que aderirem. 
9.5. Após a autorização do órgão gerenciador, o órgão não participante deverá efetivar a aquisição 
ou contratação solicitada em até noventa dias, observado o prazo de vigência da ata. 
9.6. Tal prazo poderá ser prorrogado pelo órgão gerenciador, respeitado o prazo de vigência da ata, 
quando solicitado pelo órgão não participante. 
9.7. Compete ao órgão não participante os atos relativos à cobrança do cumprimento pelo 
fornecedor das obrigações contratualmente assumidas e a aplicação, observada  a ampla defesa e o 
contraditório,  de eventuais penalidades decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, 
em relação às suas próprias contratações, informando as ocorrências ao órgão gerenciador.  

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA  
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02, no 
que não colidir com a primeira e as demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os 
princípios gerais de direito.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA 

DO FORO 
11.1 - As partes elegem o foro da Comarca de Juscimeira, como único competente para dirimir 
quaisquer ações oriundas desta Ata com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.  
 
E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das testemunhas abaixo.  
 
XXXXXXXXXXXX – XX, XX de XXXXXX de 2019. 
 

_________________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA/MT 

Prefeito Municipal 
XXXXXXXXXXXXXXX 

 
 
 

_____________________________ 
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EMPRESA 
CONTRATADA 

 
 

Testemunhas: 
1-  _______________________________        2- ________________________ 
CPF: _____________________________         CPF: ______________________ 
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ANEXO X 

MINUTA DO CONTRATO Nº ..../2019 
 
CONTRATO  que entre si celebram a Prefeitura 
Municipal de Juscimeira/MT e a 
empresa...............vencedora do certame licitatório 
referente ao Pregão Presencial nº 037/2018, tendo por 
objeto “CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE 
LICENÇA PERPÉTUA DE SOFTWARE 
INTEGRADO DE GERENCIAMENTO E 
MONITORAMENTO DE SOLICITAÇÕES COM 
COMUNICAÇÃO ENTRE SECRETARIAS E 
DEPARTAMENTOS, COM O SEGUINTE 
MÓDULO: OBRAS, SAÚDE, ASSISTÊNCIA 
SOCIAL, EDUCAÇÃO, SANEAMENTO, 
FAZENDA PÚBLICA, OUVIDORIA, 
INFRAESTRUTURA E URBANISMO, MEIO-
AMBIENTE, PLANEJAMENTO E 
ADMINISTRAÇÃO, COM APLICATIVO DE 
SERVIÇOS AO CIDADÃO E APLICATIVO DE 
SERVIÇOS AO GESTOR, COM ATUALIZAÇÕES 
QUE GARANTAM AS ALTERAÇÕES LEGAIS, 
CORRETIVAS E  EVOLUTIVAS, INCLUINDO, 
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, 
TREINAMENTO, SUPORTE E ATENDIMENTO 
TÉCNICO DE TODOS OS SISTEMAS/MÓDULOS 
FORNECIDOS, PARA ATENDER AS 
NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ADMINISTRAÇÃO” 
 

Aos ........ dias do mês de.............do ano de 2019, de um lado aPREFEITURA MUNICIPAL DE 
JUSCIMEIRA, inscrita no C.N.P.J. sob o nº. 15.023.955/0001-31, situada na Avenida Joaquim 
Miguel Dos Santos, nº 210 – Bairro Cajus – Município de Juscimeira, neste ato representado pelo 
Prefeito Municipal senhor MOISÉS DOS SANTOS, brasileiro, casado, empresário, portador da 
cédula de identidade com RG. Nº 580.564 SSP/MT e do CPF/MF n.º 415.345.061-87, residente e 
domiciliado a Rua Ronaldo Fidélis Pereira, 240 – Cajus, Juscimeira - Mt, no uso de sua 
competência, designado simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a empresa...................., 
inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Juridica sob o nº.....................................(endereço 
completo), neste ato representada pelo Senhor......................., portador(a) da Carteira de Identidade 
nº ................(órgão expedidor), Inscrito no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda 
sob o nº................, daqui por diante designada simplesmente CONTRATADA, tendo em vista o 
resultado do processo licitatório modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº 037/2018, do Tipo Menor 
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Preço Por Item, consoante e decidido no processo Administrativo nº 069/2018, com obediência 
geral a Lei nº 10.520 de 17/07/2002, pelo Decreto nº 3.555, de 08/08/2000 e subsidiariamente pela 
Lei nº 8.666 de 21/06/1993 e, das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das 
propostas apresentadas, homologada pelo Prefeito Municipal, RESOLVEM celebrar o  presente 
Contrato com a empresa acima qualificada, que incidirá no valor dos serviços, nas quantidades 
estimadas anuais, de acordo com a classificação por ela alcançada nos itens, atendendo as condições 
previstas no Instrumento Convocatório, Termo de Referência e seus anexos e as constantes deste 
Contrato. 
 

CLÁUSULA PRIMEIRA 
DO OBJETO 

 
1.1.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE 

LICENÇA PERPÉTUA DE SOFTWARE INTEGRADO DE GERENCIAMENTO E 
MONITORAMENTO DE SOLICITAÇÕES COM COMUNICAÇÃO ENTRE 
SECRETARIAS E DEPARTAMENTOS, COM O SEGUINTE MÓDULO: OBRAS, 
SAÚDE, ASSISTÊNCIA SOCIAL, EDUCAÇÃO, SANEAMENTO, FAZENDA 
PÚBLICA, OUVIDORIA, INFRAESTRUTURA E URBANISMO, MEIO-AMBIENTE, 
PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO, COM APLICATIVO DE SERVIÇOS AO 
CIDADÃO E APLICATIVO DE SERVIÇOS AO GESTOR, COM ATUALIZAÇÕES 
QUE GARANTAM AS ALTERAÇÕES LEGAIS, CORRETIVAS E  EVOLUTIVAS, 
INCLUINDO, SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E 
ATENDIMENTO TÉCNICO DE TODOS OS SISTEMAS/MÓDULOS FORNECIDOS, 
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ADMINISTRAÇÃO” mediante a execução das atividades e demais características e 
especificações técnicas contidas no Termo de Referência e no Edital da Licitação nº 037/2018, 
que passam a fazer parte instrumento contratual. 

 
CLÁUSULA SEGUNDA 

DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 
 
2.1. A CONTRATADA, deverá instalar os softwares em até 30 (trinta) dias úteis, a contar da 
assinatura do contrato.  
2.2. A prestação dos serviços deverá ser executada na Secretaria De Administração do Município de 
Juscimeira, de acordo com as especificações do Termo de Referência. 
2.3. O gerenciamento, administração e subordinação dos serviços decorrentes da presente licitação 
será da Secretaria Municipal De Administração.   
2.4. Todas as despesas decorrentes da prestação do serviço correrão inteira e exclusivamente por 
conta da contratada. 
 
 

CLÁUSULA TERCEIRA 
DO VALOR E FORMA DE PAGAMENTO 
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3.1.O valor global dos serviços prestados será de R$ ................................, pelo período de 12 (doze) 
meses, a serem pagos conforme a tabela abaixo: 
 
ITEM DESCRIÇÃO MÉTRICA QTD VLR.UNIT VLR.TOTAL 

01 

LICENÇA PERPETUA DE 
SOFTWARE INTEGRADO DE 
GERENCIAMENTO E 
MONITORAMENTO DE 
SOLICITAÇOES COM 
COMUNICAÇÃO ENTRE 
SECRETARIAS E 
DEPARTAMENTOS E O CIDADÃO, 
COM OS SEGUINTES MODULOS: 
OBRAS, SAÚDE, ASSISTENCIA 
SOCIAL, EDUCAÇÃO, 
SANEAMENTO, FAZENDA 
PÚBLICA, OUVIDORIA, INFRA 
ESTRUTURA E URBANISMO, MEIO 
AMBIENTE, PLANEJAMENTO E 
ADMINISTRAÇÃO 

LICENÇA 
PERPÉTUA 

01   

02 
CUSTOMIZAÇÃO E MANUTENÇÃO 
EVOLUTIVA EM TODOS OS 
SOFTWARES E APLICATIVOS 

PONTOS 
DE 

FUNÇÃO 
600   

VALOR TOTAL  
 
 

3.2. O pagamento da Solução deverá ser realizado conforme o especificado a seguir, 
contados da data de entrega da(s) respectivas notas fiscais:   

3.7. As faturas enviadas pela CONTRATADA à CONTRATANTE deverão ser 
acompanhadas de controle que deve incluir: o número da ordem de serviço, o período da apuração, 
o total de serviços executados, preço por serviço, o preço total e pode incluir também quaisquer 
cobranças, discriminadas item a item, com as quais a CONTRATANTE tenha concordado, por 
escrito, anteriormente à emissão da fatura;  

3.8. A CONTRATADA não poderá cobrar por serviços ou produtos diferentes dos 
aqui descritos, salvo autorização prévia, por escrito, da CONTRATANTE;  

3.9. A CONTRATADA obriga-se a executar os serviços, objeto deste contrato, 
pelos preços unitários à vista, constante em sua proposta comercial, conforme ANEXO deste Termo 
de Referência, onde deverão estar inclusas todas as despesas e impostos necessários ao pleno 
fornecimento do objeto deste contrato;  

3.10. O pagamento da Solução deverá ser realizado conforme o especificado a 
seguir, contados da data de entrega da(s) respectivas notas fiscais:  

3.10.1. Valor correspondente à Licença de Uso de software, em até 30 (trinta) dias 
após a emissão do correspondente Termo de Aceite de Entrega da solução; 
3.10.2. Valor correspondente aos Serviços de Implantação do software, em 
pagamento único, com vencimento em até 30 (trinta) dias após a emissão do Termo de 
Aceite de Implantação, respectivo a cada software;  

 
 



 
 

ESTADO DE MATO GROSSO 
PREFEITURA MUNICIPAL 

JUSCIMEIRA - MT 

Avenida Joaquim Miguel Dos Santos, nº 210 – Bairro Cajus – Fone/Fax (66) 3412-1381 – Cep: 78.810-000 – Juscimeira - MT 

CLÁUSULA QUARTA 
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DA VIGÊNCIA 

 
4.1. As despesas decorrentes do presente pregão por conta de recursos previstos no Orçamento do 
Município de Juscimeira/MT., conforme demonstrado abaixo: 
 
02.03 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
02.03.01 – SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 
02.03.04.122.0002.2006.0000 – MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM A SECRETARIA 
3.3.90.39.00 – OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS PESSOA JURIDICA 
035 – FICHA 
 
4.2. O Contrato terá vigência 12 (doze) meses, contados da data de sua assinatura, podendo ser 
prorrogado por simples apostilamento mediante acordo entre as partes e observadas as disposições e 
limites do Art. 57 da Lei 8.666/93. 

 
CLÁUSULA QUINTA 
DAS OBRIGAÇÕES 

5.2.  DA CONTRATADA 
5.1.2 Prestar os serviços dentro dos prazos previstos no Termo de Referência.  
5.1.12. Manter as condições estabelecidas na prestação dos serviços de Manutenção e 
Suporte Técnico durante a vigência contratual.  
5.1.13. Organizar a execução do projeto quanto à definição operacional, 
acompanhamento das atividades e alocação da equipe.  
5.1.14. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no 
total, ou em parte, o objeto deste contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou 
incorreções (artigo 69, Lei Federal n.º 8.666/93);  
5.1.15. Não ceder ou transferir, no todo ou em parte, o objeto desta contratação;  
5.1.16. Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e 
comerciais resultantes da execução do objeto deste Termo de Referência  
5.1.17. Executar os serviços com equipamentos, softwares e equipes técnica e 
operacional a serem fornecidas pela CONTRATADA, compatíveis com o alto nível de 
qualidade exigido e esperado pela CONTRATANTE;  
5.1.18. Entregar à CONTRATANTE relatórios de quantitativos de produtividade no 
primeiro dia útil de cada semana, referentes às atividades da semana anterior, de forma a 
permitir um acompanhamento efetivo da evolução do projeto;  
5.1.19. Dimensionar adequadamente toda a infra estrutura necessária à execução do 
projeto, de forma a cumprir integralmente os procedimentos ora especificados e 
assegurar o completo atendimento aos prazos;  
5.1.20. Entregar de forma documentada todos os produtos de software resultantes de 
desenvolvimentos ou customizações necessárias para a implantação e operacionalização 
da solução, de forma efetiva, documentada e estruturada;  
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5.1.21. Arcar com as eventuais despesas de hospedagem, passagens aéreas, 
locomoção e alimentação de seus colaboradores, durante todo o período de vigência do 
contrato.  
5.1.12. Apresentar, formalmente, problemas e obstáculos identificados durante o 
projeto.  
5.1.13.Fornecer a documentação técnica da Solução gravada em mídia CD-ROM ou 
DVD-ROM.  
5.1.14. Manter sigilo, sob pena de responsabilidade civil, penal e administrativa, sobre 
todo e qualquer assunto de interesse da CONTRATANTE ou de terceiros de que tomar 
conhecimento em razão da execução do objeto deste Contrato, devendo orientar seus 
empregados nesse sentido.  
5.1.15. Comunicar a CONTRATANTE por escrito, quando verificar condições 
inadequadas de execução do serviço ou a iminência de fatos que possam prejudicar a 
perfeita prestação do serviço, apresentando razões justificadoras, que serão objeto de 
apreciação por esta secretaria.  
5.1.16. Substituir, sempre que exigido pela CONTRATANTE e independentemente de 
justificativa por parte desta, qualquer empregado cuja atuação, permanência ou 
comportamento sejam julgados prejudiciais, inconvenientes ou insatisfatórios à 
disciplina da repartição ou ao interesse do serviço público.   
5.1.17. Responsabilizar-se por todo e qualquer dano causado ao patrimônio da 
CONTRATANTE ou de terceiros decorrente da execução dos serviços contratados.  
5.1.18. Manter, durante toda a execução do Contrato, as condições de habilitação e 
qualificação exigidas para esta contratação.  
 

5.2. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:  
5.2.1. Fornecer para a CONTRATADA toda infra estrutura tecnológica, incluindo 
servidores e estação de trabalho, sistema operacional e software gerenciador de bancos 
de dados, para o ambiente de treinamento, para implantação dos softwares.  
5.2.2. Fornecer para a CONTRATADA toda infra estrutura física, incluindo espaço 
físico, energia elétrica e climatização para a realização dos serviços.  
5.2.3. Nomear e destacar equipe, composta por servidores que detenham conhecimento 
do negócio.  
5.2.4. Indicar formalmente o gestor e/ou o fiscal para acompanhamento da execução 
contratual.  
5.2.5. Especificar e estabelecer normas e diretrizes para execução dos serviços ora 
contratados, definindo as prioridades e regras de atendimento às localidades e aos 
usuários, bem como, os prazos e etapas para cumprimento das obrigações.  
5.2.6. Redefinir o prazo e cronograma do projeto em conjunto com a CONTRATADA, 
caso alguma situação estratégica venha impactar as atividades.  
5.2.7. Fornecer à CONTRATADA todas as informações técnicas solicitadas sobre o 
ambiente a ser utilizado na prestação dos serviços pela CONTRATADA.   
5.2.8. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 
CONTRATADA.  
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5.2.9. Permitir, durante a vigência do Contrato, o acesso dos representantes ou prepostos 
da CONTRATADA, desde que devidamente identificados e acompanhados por 
representante da CONTRATANTE.   
5.2.10. Facilitar o acesso a equipamentos, instalações  e informações necessários para a 
execução do projeto.  
5.2.11. Supervisionar e aprovar os trabalhos da CONTRATADA.  
5.2.12. Promover o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, sob os aspectos 
quantitativos e qualitativos, anotando em registro próprio as falhas detectadas e 
comunicando as ocorrências de quaisquer fatos que exijam medidas corretivas por parte 
da CONTRATADA, incluindo a proposição de modificações na sistemática de 
prestação dos serviços.  
5.2.13. Aprovar os documentos correspondentes aos produtos finais apresentados pela 
CONTRATADA.  
5.2.14. Atestar a execução dos serviços objeto deste Contrato por meio do setor 
competente.   
5.2.15. Efetuar o pagamento à CONTRATADA de acordo com as condições de preço 
e prazo estabelecidas no contrato.  

 
CLÁUSULA SEXTA 

DAS PENALIDADES 
 

6.1. A recusa da CONTRATADA em assinar o Contrato dentro do prazo estabelecido neste edital, 
implicará na imposição da multa equivalente a 5% do valor global estimado dos itens registrados, 
sem prejuízo da aplicação da pena de suspensão temporária do direito de licitar e contratar pelo 
prazo mínimo de 12 (doze) meses com o MUNICÍPIO, a seu critério, bem como a aplicação das 
seguintes penalidades: 
6.2. Multa pela recusa da CONTRATADA detentora do Contrato em receber o pedido a título 
protelatório para entrega: 10% (dez por cento) sobre o valor da Nota de Empenho.  
6.3. Multa por dia de atraso na implantação do sistema: 1,0% (um inteiro por cento) por dia sobre o 
valor total do contrato, até o máximo de 15 (quinze) dias.  
6.4.Multa por inexecução parcial da requisição: 10% (dez inteiros por cento) sobre o valor da 
parcela inexecutada. 
6.5.Multa por inexecução total da requisição: 20% (vinte inteiros por cento) sobre o valor do 
pedido, requisição ou memorando da Unidade Requisitante. 
6.6. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com as Administrações Públicas Federal, 
Estaduais ou Municipais, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja 
promovida a reabilitação do infrator, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade;  
6.7. As Empresas ficam sujeitas às sanções previstas no Capítulo IV da Lei nº 8.666/93 e demais 
alterações bem como as sanções previstas no artigo 7º da Lei nº 10.520/02. 
6.8. As sanções são independentes. A aplicação de uma não exclui a das outras. 
6.9.O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da data de recebimento 
da cobrança respectiva pela CONTRATADA. A critério do CONTRATANTE e em sendo 
possível, o valor devido será descontado da importância que a CONTRATADA detentora da 
Contrato tenha a receber do MUNICÍPIO. Não havendo pagamento pela CONTRATADA, o valor 
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será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se a CONTRATADA detentora ao processo executivo.   
6.10. Os valores referentes às multas e demais importâncias, quando não ressarcidas pela 
CONTRATADA, serão atualizadas pelo IGPM/FGV, vigente à época, ou outro que legalmente o 
substitua ou represente, calculado “pro rata die” e acrescido de juros de mora de 6% (seis por 
cento) ao ano. 
6.11.De qualquer sanção imposta, a contratada poderá, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, 
contado da intimação do ato, oferecer recurso à CONTRATANTE, devidamente fundamentado.  
6.12.A segunda adjudicatária, em ocorrendo à hipótese do item precedente, ficará sujeita às mesmas 
condições estabelecidas neste Edital.  

 
CLÁUSULA SETIMA  

DA RESCISÃO 
 
7.1. O presente Contrato poderá ser rescindido, independentemente de interpelação judicial ou 
extrajudicial, sem que a CONTRATADA tenha direito a qualquer indenização quando: 

d) Não cumprir quaisquer das obrigações assumidas; 
e) Transferir o contrato a terceiros, sem prévia ou expressa anuência do MUNICÍPIO. 
f) Inexecução total ou parcial do Contrato, nos termos do artigo 78 da Lei 8666/93. 

7.2. O presente Contrato poderá ser rescindido por mutuo acordo, quando atendidas as 
conveniências do Município e o interesse público, bem como a disponibilidade de recursos 
financeiros, tendo a CONTRATADA o direito a receber do MUNICÍPIO o valor correspondente à 
execução efetuada até aquela data. 
 

CLÁUSULA OITAVA 
DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E FISCALIZAÇÃO 

8.1 Farão parte do presente Contrato, além de suas expressas cláusulas, independentemente de 
transcrição no corpo do presente, as instruções contidas no Edital de PREGÃO PRESENCIAL Nº. 
037/2018, bem como os documentos a ele referentes, além da proposta apresentada pela 
CONTRATADA, no certame licitatório.  
8.2  Ficará responsável pela Fiscalização do referido Contrato, o funcionário público Municipal de 
Juscimeira, Sr..............nomeado para tal fim, através da Portaria de nº....../2018, de .../...../2018, ao 
qual competirá dirimir as duvidas que surgirem no curso da aquisição, que de tudo dará ciência à 
Administração conforme art. 67, da Lei nº 8.666/93, com suas alterações. 

 
 

CLÁUSULA NONA  
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

10.1 - Os casos omissos serão resolvidos de acordo com a Lei Federal nº 8.666/93 e 10.520/02, no 
que não colidir com a primeira e as demais normas aplicáveis. Subsidiariamente, aplicar-se-ão os 
princípios gerais de direito.  

 
CLÁUSULA DÉCIMA  

DO FORO 
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10.1 - As partes elegem o foro da Comarca de Juscimeira, como único competente para dirimir 
quaisquer ações oriundas deste Contrato com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que 
seja.  
 
E, por haverem assim pactuado, assinam, este instrumento na presença das testemunhas abaixo.  
 
XXXXXXXXXXXX – XX, XX de XXXXXX de 2019. 
 

_________________________________ 
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA/MT 

Prefeito Municipal 
XXXXXXXXXXXXXXX 

 
 
 

_____________________________ 
EMPRESA 

CONTRATADA 
 
 

Testemunhas: 
1-  _______________________________        2- ________________________ 
CPF: _____________________________         CPF: ______________________ 
 

 
 

 
 


