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EDITAL 

 
Processo Licitatório/PMT n° 0105/2017 

Tomada de Preço/PMT nº 009/2017 
 

Processo Licitatório/FMS n° 035/2017 
Tomada de Preço/FMS nº 002/2017 

 
Processo Licitatório/FMAS n° 027/2017 

Tomada de Preço/FMAS nº 004/2017 
 

Processo Licitatório/TRIUNFOPREV n° 006/2017 
Tomada de Preço/TRIUNFOPREV nº 003/2017 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO - PE, através da sua Comissão 
Permanente de Licitação – CPL, designada pela Portaria nº 540, de 29 de setembro de 
2017, torna público, para conhecimento de quem possa interessar, a realização dos 
processos licitatórios em epígrafe, na modalidade TOMADA DE PREÇOS, do tipo 
MENOR PREÇO, sob a forma de execução indireta, para fins de contratação de 
empresa especializada para fornecimento, instalação, treinamento e manutenção de 
sistemas informatizados com software em interface gráfica de contabilidade pública 
integrada, folha de pagamento e patrimônio e compras, para suprir a demanda da 
Prefeitura Municipal de Triunfo/PE, no Fundo Municipal de Saúde de Triunfo/PE, no 
Fundo Municipal de Assistência Social de Triunfo/PE e no Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos do Município de Triunfo – TRIUNFOPREV, nos moldes dos 
Termos de Referências específicos de cada Processo Licitatório. A sessão pública de 
abertura do certame acontecerá no dia 03 (três) de novembro do corrente ano, às 
11:00 (onze) horas (horário local), na Sala de Licitações, situada no Prédio Sede da 
Prefeitura Municipal de Triunfo, localizado na Avenida José Veríssimo dos Santos, nº 
365, Bairro Guanabara, Cidade de Triunfo, Estado de Pernambuco, CEP: 56.870-000. 
Faz saber, ainda, que no mesmo dia e horário já mencionados neste preâmbulo, serão 
recebidos os envelopes de habilitação e proposta de preços pela Comissão 
Permanente de Licitação – CPL, bem como esta procederá na abertura dos mesmos, 
nos termos da Lei n° 8.666, de 21/06/1993, com suas alterações, da Lei Complementar 
n° 123, de 14/12/2006, e demais disposições legais e regulamentares pertinentes e, 
ainda, pelo estabelecido no presente Edital e seus anexos. 
 
Observação: Na hipótese de não haver expediente na data fixada, ficará a sessão 
adiada para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora, independente de 
comunicação, salvo disposições em contrário. 

 
1. Anexos componentes deste Edital 
 
Integram este Edital, de forma indissociável, os seguintes anexos: 
 
Anexo I – Termos de Referências do objeto licitado (A, B, C e D); 
Anexo II – Minuta de Contrato (A, B, C e D); 
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Anexo III – Minuta de Proposta de Preço; 
Anexo IV – Minuta de Declaração de cumprimento do disposto no inciso XXXIII do 

artigo 7º da Constituição Federal; 
Anexo V – Minuta de Declaração de Fatos Impeditivos de Habilitação; 
Anexo VI – Minuta de Declaração de Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte 

(EPP); 
Anexo VII – Minuta de Procuração. 
 
2. Do Objeto e do Prazo  
 
2.1. Constitui o objeto do certame, a escolha da proposta mais vantajosa para 
contratação de empresa especializada para fornecimento, instalação, treinamento e 
manutenção de sistemas informatizados com software em interface gráfica de 
contabilidade pública integrada, folha de pagamento e patrimônio e compras, para 
suprir a demanda da Prefeitura Municipal de Triunfo/PE, no Fundo Municipal de Saúde 
de Triunfo/PE, no Fundo Municipal de Assistência Social de Triunfo/PE e no Instituto de 
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Triunfo – TRIUNFOPREV, 
conforme especificações constantes nos Termos de Referências (ANEXO I -  A, B, C, e 
D ), que são parte integral deste Edital. 
 
2.2. Para excursão dos serviços a CONTRATADA obrigatoriamente fará no mínimo 02 
(duas) visita técnica semanal a CONTRATANTE. 
 
2.3. Os serviços, os quais são objeto deste edital, terão o prazo de execução de 12 
(doze) meses, podendo ser prorrogado anualmente, respeitado o limite de duração 
consignado no art. 57 da Lei Federal n˚ 8.666/93 e atualizações posteriores; 
 
3. Da Retirada do Edital  
 
3.1. O edital desta TOMADA DE PREÇO e seus anexos, encontra-se disponível para 
retirada, de segunda a sexta-feira, das 8:00 às 14:00 horas, junto a Comissão 
Permanente de Licitação – CPL, no prédio sede da Prefeitura Municipal de Triunfo, 
localizada na Avenida José Veríssimo dos Santos, nº 365, Bairro Guanabara, Cidade 
de Triunfo, Estado de Pernambuco, CEP: 56.870-000, mediante o fornecimento de 01 
(um) CD ou pen drive 
 
4. Da Data, Horário e Local da Licitação 

 
4.1. No dia 03 (três) de novembro do corrente ano, às 11:00 (onze) horas (horário 
local), na sala da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de 
Triunfo, localizada na Avenida José Veríssimo dos Santos, nº 365, Bairro Guanabara, 
Cidade de Triunfo, Estado de Pernambuco, CEP: 56.870-000, as empresas 
interessadas em participar da Licitação farão a entrega do Envelope nº 01, contendo os 
documentos de habilitação, e do nº 02, contendo as propostas de preços,  à Comissão 
Permanente de Licitação - CPL, que estará reunida para esta finalidade. 
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4.2. Na hipótese de não haver expediente na data fixada, ficará a sessão adiada para o 
primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e hora, independente de comunicação, 
salvo disposições em contrário. 
 
5. Da Representação Legal 
 
5.1. O representante legal, no ato da entrega dos envelopes, deverá identificar-se, 
exibindo a Cédula de Identidade, bem como toda a documentação que comprove a 
condição de representante da empresa licitante. 
 
5.2. Qualquer manifestação em relação à presente licitação deverá ser feita por 
representante legal ou procurador, apresentando os seguintes documentos:  
 

5.2.1. Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou 
outro instrumento de registro comercial, registrado na Junta Comercial, ou, 
tratando-se de sociedades civis, o ato constitutivo registrado no Cartório de 
Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes 
para exercerem direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura, 
com cópias autenticadas por Tabelião de Notas. 
 
5.2.2. Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração público ou 
particular com firma reconhecida do qual constem poderes específicos para 
formular firmar declarações, interpor recursos e desistir de sua interposição e 
praticar todos os demais atos pertinentes ao certame, acompanhado do 
correspondente documento, dentre os indicados no item 5.2.1., que comprovem 
os poderes do mandante para a outorga, com validade de 12 (doze) meses, a 
contar da data de sua assinatura. 

 
5.3. A não apresentação dos documentos de credenciamento, ou a incorreção destes, 
não impedirá a empresa de participar do certame licitatório, porém, impedirá o 
representante de manifestar-se em nome da empresa durante todo o processo 
licitatório. 
 
5.4. O Representante, ainda que credenciado, não poderá representar mais de um 
licitante. 
 
6.  Da Dotação Orçamentária 

 
6.1. As despesas do contrato decorrente desta licitação correrão por conta dos 
recursos consignados no Orçamento da Prefeitura Municipal de Triunfo/PE, Fundo 
Municipal de Saúde de Triunfo/PE, Fundo Municipal de Assistência Social de 
Triunfo/PE e do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de 
Triunfo, para o exercício de 2017, aprovados pela Lei Municipal nº 1.370 de 25 de 
novembro de 2016. 
 
Órgão: 02 – Poder Executivo 
Unidade: 04 – Secretaria Municipal da Fazenda 
Subunidade: 02 – Divisão de Contabilidade e Orçamento 
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Programa de Trabalho: 04.122.3001.2127.0000 – Manutenção das Atividades do 
Departamento 
Natureza da Despesa: 33.90.39 – Ouros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
 
Órgão: 02 – Poder Executivo 
Unidade: 11 – Entidade Supervisionada 
Subunidade: 01 – Fundo Municipal de Saúde 
Programa de Trabalho: 10.301.3003.2025.0000 – Manutenção da Unidade da 
Secretaria Municipal de Saúde 
Natureza da Despesa: 33.90.39 – Ouros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
 
Órgão: 02 – Poder Executivo 
Unidade: 11 – Entidade Supervisionada 
Subunidade: 02 – Fundo Municipal de Assistência Social 
Programa de Trabalho: 08.122.3001.2027.0000 – Manutenção das Atividades do 
Fundo Municipal de Assistência Social 
Natureza da Despesa: 33.90.39 – Ouros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
 
Órgão: 02 – Poder Executivo 
Unidade: 11 – Entidade Supervisionada 
Subunidade: 04 – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de 
Triunfo - TRIUNFOPREV 
Programa de Trabalho: 09.272.3001.2033.0000 – Gestão Administrativa do 
TRIUNFOPREV 
Natureza da Despesa: 33.90.39 – Ouros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
 
7. Das Condições para Participação na Licitação 
 
7.1. Poderão participar do Certame Licitatório as empresas nacionais devidamente 
habilitadas a prestar os serviços, objeto desta licitação, cumpridas, obrigatoriamente, 
as seguintes exigências: 
 
7.1.1. Que tenham procedido na retirada do edital, conforme prevê o subitem 3.1, ou 
que tenham obtido todas as informações necessárias, durante a sua visita ao processo, 
para que tomem providência no tocante aos documentos para devida habilitação e 
cadastramento, assim como a elaboração de suas propostas. 
 
7.1.2. Que estejam inscritas no Cadastro de Fornecedores e Prestadores de Serviços 
da Prefeitura Municipal de Triunfo, devendo ser portadora do CERTIFICADO DE 
REGISTRO CADASTRAL - CRC, em conformidade com o § 2º do Art. 22 da Lei 
8.666/93 e alterações posteriores; 
 
7.1.2.1. O cadastro de empresas interessadas junto à Prefeitura Municipal de Triunfo 
será efetuado através da Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal 
de Triunfo/PE, até o terceiro dia anterior à data determinada no preâmbulo deste Edital, 
quando acontecerá a sessão de recebimento e abertura dos envelopes nº 01 
(documentos de habilitação) e nº 02 (Proposta de preços). 
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7.1.3. Que os envelopes, contendo a “DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO” e a 
“PROPOSTA DE PREÇOS” sejam apresentados por pessoa devidamente 
credenciada através de instrumento público ou particular de procuração, acompanhado 
da respectiva carteira de identidade, com plenos e irrevogáveis poderes para tomar 
todas e quaisquer deliberações atinentes a esta licitação, caso as empresas queiram 
ser representadas.  

 
a) Em se tratando de procuração particular, a mesma deverá ter a firma reconhecida 

em cartório e será atribuída validade de 12 (doze) meses, a contar da data de sua 
assinatura; 

b) No caso da empresa licitante se fazer representar por Diretor ou sócio, a credencial 
(Procuração) será substituída pela apresentação da carteira de identidade, sendo 
que a respectiva representatividade será comprovada através de ato constitutivo, 
estatuto ou contrato social, ou de seus termos aditivos vigentes, ou ainda, do 
documento de eleição de seus administradores, devidamente registrado na junta 
Comercial ou no cartório de Pessoas Jurídicas, onde conste o seu nome, conforme o 
caso, apresentada em envelope especial especifico. 

 
7.1.4. Que os envelopes, contendo a “DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO” e 
“PROPOSTA DE PREÇOS” estejam com a Comissão Permanente de Licitação até o 
horário previsto no preâmbulo deste Edital. 
 
7.2.   Não poderão participar desta licitação: 
 
a) Consórcio de empresas, sob nenhuma forma; 
b) Empresas controladoras, coligadas ou subsidiárias entre si; 
c) Empresas declaradas inidôneas por órgão ou entidade da administração pública 

direta ou indireta, federal, estadual, municipal ou Distrito Federal; 
d) Empresa suspensa de licitar ou contratar com a Prefeitura do Município de 

Triunfo/PE; 
e) Empresas em processo de falência, recuperação judicial ou concordata, concurso de 

credores, dissolução ou liquidação; e 
 

7.3. Cada Licitante deverá apresentar 02 (dois) envelopes, a saber: o de 
“DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA DE PREÇOS”. 
 
7.3.1. As licitantes, no dia, hora e local descritos no preâmbulo desta Tomada de 
Preços, deverão proceder na entrega dos envelopes de “DOCUMENTOS PARA 
HABILITAÇÃO” e “PROPOSTA DE PREÇOS”, em invólucros opacos, lacrados, 
rubricados no fecho, contendo nas partes externas e frontais os seguintes dizeres: 
 
- ENVELOPE Nº 1 – DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO 
A Prefeitura Municipal de Triunfo 
Comissão Permanente de Licitação - CPL 
 

Processo Licitatório/PMT n° 0105/2017 
Tomada de Preço/PMT nº 009/2017 
 

Processo Licitatório/FMS n° 035/2017 
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Tomada de Preço/FMS nº 003/2017 
 

Processo Licitatório/FMAS n° 027/2017 
Tomada de Preço/FMAS nº 004/2017 
 

Processo Licitatório/TRIUNFOPREV n° 006/2017 
Tomada de Preço/TRIUNFOPREV nº 003/2017 
 

Nº de inscrição no CNPJ e a Razão Social da empresa licitante com endereço 
completo 
 
- ENVELOPE Nº 2 – PROPOSTA DE PREÇOS 
A Prefeitura Municipal de Triunfo 
Comissão Permanente de Licitação - CPL 
 

Processo Licitatório/PMT n° 0105/2017 
Tomada de Preço/PMT nº 009/2017 
 

Processo Licitatório/FMS n° 035/2017 
Tomada de Preço/FMS nº 003/2017 
 

Processo Licitatório/FMAS n° 027/2017 
Tomada de Preço/FMAS nº 004/2017 
 

Processo Licitatório/TRIUNFOPREV n° 006/2017 
Tomada de Preço/TRIUNFOPREV nº 003/2017 
 

Nº de inscrição no CNPJ e a Razão Social da empresa licitante com endereço 
completo 
 
7.4. Os documentos a que se refere o Item 5 deverão ser apresentados no ato da 
entrega dos envelopes, fora dos mesmos e permanecerão em poder da CPL para 
instrução do processo. 
 
7.5. Somente poderão participar do presente processo licitatório as empresas, firmas 
individuais ou profissionais especializadas no ramo do objeto desta Tomada de Preços 
e que atendam às exigências da mesma. 

 
8.  Da Participação de Microempresa (ME) e Empresa de Pequeno Porte (EPP) 
 
8.1. A microempresa e empresa de pequeno porte, para efeito do tratamento 
diferenciado previsto na LC nº. 123/06, deverá comprovar sua condição através da 
apresentação dos seguintes documentos: 
 
I – Empresas optantes do Sistema Simples de Tributação: 
 
a)  Comprovação de opção pelo simples obtido através do site da Secretaria da receita 

Federal htpp://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJurídica/simples/simples.htm; 
b) Declaração firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos 

impedimentos previstos no parágrafo 4º do artigo 3º da LC nº. 123/06; 
c) Certidão, para efeito de comprovação da condição de Microempresa (ME) ou 

Empresa de Pequeno Porte (EPP), expedida pela Junta Comercial, nos termos da 
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instrução Normativa do DNRC (Departamento Nacional de Registro do Comércio) nº 
103, publicada no DO (Diário Oficial) no dia 22 de maio de 2007. 

 
II – Empresas não optantes do Sistema Simples de Tributação: 
 
a) Balanço patrimonial e demonstração do resultado do exercício comprovando ter 

receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do artigo 3º da LC nº 
123/06; 

b) Cópia da Declaração de Informação Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ e 
respectivo recibo de entrega, em conformidade com o balanço e a DRE; 

c) Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa 
Jurídica – CNPJ; 

d) Cópia do Contrato social e suas alterações; 
e) Declaração firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos 

impedimentos previstos nos incisos do § 4º do artigo 3º, da LC nº 123/06; 
f) Certidão para efeito de comprovação da condição de Microempresa (ME) ou 

empresa de Pequeno Porte (EPP), expedida pela Junta Comercial, nos termos da 
instrução Normativa do DNRC (Departamento Nacional de Registro do Comércio) nº 
103, publicada no DO (Diário Oficial) no dia 22 de maio de 2007. 
 

8.2. As microempresas (ME) e as Empresas de Pequeno Porte (EPP) deverão 
apresentar toda documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade 
fiscal mesmo que esta apresente alguma restrição. 
 
8.3. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal será 
assegurado, as microempresas (ME) ou Empresas de Pequeno Porte (EPP), o prazo 
de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o 
proponente for declarado o vencedor, prorrogáveis por igual período, a critério da 
Administração Pública, para regularização da documentação, pagamento ou 
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas; com 
efeito de certidão negativa. 
 
8.4. A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem 8.3. implicará 
decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 
da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar as licitantes 
remanescentes, na ordem de classificação, para assinatura do contrato, ou revogar a 
licitação. 
 
9. Documentos de Habilitação - ENVELOPE Nº 01 
 
9.1. Para fins de habilitação na presente Tomada de Preços, as licitantes interessada 
em participar deverão apresentar as seguintes documentações: 
 

9.1.1. Documentação Relativa ao Cadastramento: 
 
a) Certificado de Registro Cadastral – CRC, emitido pela Prefeitura Municipal de 

Triunfo.  
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9.1.2. Documentação Relativa à Habilitação Jurídica: 
 
a) Registro comercial, no caso de empresa individual; 
 
b) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, juntamente com todas as 

eventuais alterações, ou se for o caso, o ato constitutivo e a alteração social 
consolidada devidamente registrada, em se tratando de sociedades comerciais e, 
no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus 
administradores;  

 
c) Inscrição do ato constitutivo no órgão competente, no caso de sociedades civis, 

acompanhada de prova de diretoria em exercício; 
 
d) As empresas devem apresentar em seu contrato social objeto compatível com o 

objeto deste Edital; 
 
e) Decreto de autorização, devidamente arquivado, 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. 

  
9.1.3. Documentação Relativa à Qualificação Técnica: 

a) Comprovação de desempenho de atividade da empresa licitante, através de, no 
mínimo, 01 (um) atestado ou certidão, expedidos por pessoas jurídicas de direito 
público ou privado, que comprovem que a licitante executou serviços compatíveis 
com o objeto da licitação, comprovando, assim, a boa qualidade dos serviços 
prestados, acompanhados, ainda, dos respectivos contratos que deram origem aos 
referidos atestados. 

 
a1) No atestado deverá constar o nome do órgão contratante, endereço, telefone, 
nome e cargo do responsável por sua expedição. 

 
9.1.4. Documentação Relativa à Qualificação Econômico-Financeira: 
 
a) Certidão negativa de falência, concordata, recuperação judicial ou extrajudicial, 

expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica. 

b) Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, já 
exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira 
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, 
podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais de 3 
(três) meses da data de apresentação da proposta. 

 
c) O balanço patrimonial e as demonstrações contábeis deverão estar devidamente 

assinados por contador, ou por outro profissional equivalente, e pelo Diretor da 
empresa, devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade - CRC. 
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d) A comprovação da boa situação financeira da empresa será baseada na obtenção 
de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC) 
iguais ou maiores que 1 (um), resultante da aplicação das fórmulas abaixo: 

 
           Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo 

LG =  ------------------------------------------------------------------- 
          Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 
     Ativo Total 

SG =  ------------------------------------------------------------------- 
        Passivo Circulante + Exigível a Longo Prazo 

 
        Ativo Circulante 

LC =  ------------------------------- 
         Passivo Circulante 

 
e) Fica facultado à licitante apresentar, acerca do seu balanço e demonstrações 

financeiras, parecer de empresa especializada em auditoria.  
 
f) Quando se tratar de empresa individual ou sociedade por cotas de responsabilidade 

limitada, a Prefeitura Municipal de Triunfo se reservará ao direito de exigir a 
apresentação do livro diário onde o balanço fiscal foi transcrito, para efeito de 
extração dos parâmetros para o julgamento e verificação dos valores apresentados 
e calculados pelas licitantes.  

 
g) Quando se tratar de empresa com menos de 01 (um) ano de atividade, o balanço a 

ser apresentado será o Balanço de Abertura. 
 
h) As licitantes deverão comprovar a prestação de garantia de participação no 

equivalente a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da contratação, 
conforme dispõe o inciso III, do art. 31 da Lei 8666/93 e demais normas legais 
pertinentes, nas mesmas modalidades previstas no caput. e § 1º do art. 56 dessa 
mesma Lei,. 

 
i) O valor estimado da contratação referente a esta licitação é de R$ 165.871,80 

(cento e sessenta e cinco mil oitocentos e setenta e um reais e oitenta 
centavos). 

 
j) A garantia a que se refere a alínea “h” subitem 9.1.4. deste Edital deverá ter seu 

respectivo documento, em sua forma original, recolhido junto à Tesouraria da 
Prefeitura Municipal de Triunfo, nesta cidade, e deverá ser efetuada em até 24 (vinte 
quatro) horas antes da data de realização da reunião inaugural, ficando facultado ao 
licitante optar por uma das seguintes modalidades: 

 
j1) Caução em dinheiro; 
j2) Títulos da dívida pública; 
j3) Seguro garantia; 
j4) Fiança bancária. 
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k) Caso a opção seja caução em dinheiro, e for apresentada sob a forma de cheque, o 

mesmo deverá ser administrativo à Prefeitura Municipal de Triunfo, devendo esta 
providenciar o depósito bancário de imediato, e quando da restituição de seu valor, a 
licitante arcará com os encargos tributários incidentes; 

 
l) A garantia será devidamente restituída às licitantes após o término do processo 

licitatório. 
 
9.1.5. Documentação Relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista: 

 
a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica do Ministério da 

Fazenda (CNPJ/MF);  
 
b) Prova de Regularidade Fiscal para com a Fazenda Nacional (Certidão conjunta 

negativa de débitos relativos a tributos Federais e a Dívida Ativa da União fornecida 
pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os tributos federais e a Dívida Ativa da 
União (DAU), nos termos do artigo 1º da Portaria 1.751 de 02 de outubro de 2014);  

 
c) Prova de Regularidade Fiscal para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

licitante através da apresentação da respectiva certidão negativa expedida pela 
Secretaria da Fazenda do estado do licitante; 

 
d) Prova de Regularidade Fiscal para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede 

do licitante através da apresentação da respectiva certidão negativa expedida pelo 
setor competente da administração municipal da sede do licitante; 

e) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), 
através do Certificado de Regularidade do FGTS (CRF), fornecido pela Caixa 
Econômica Federal, com prazo de validade em vigor, demonstrando situação regular 
no cumprimento dos encargos sociais instituídos pela Lei nº 8.036, de 11 de maio de 
1990, c/c artigo 29, inciso IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993. 

 
f) Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, 

mediante a apresentação de Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, nos termos 
do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 
.452, de 1o de maio de 1943, que passou a vigorar conforme a Lei nº 12.440, de 7 de 
julho de 2011. 

 
9.1.6. Documentações Complementares: 

 
a) Declaração da licitante, assinada por representante legal de que não possui, em seu 

quadro de pessoal, empregado (s) com menos de 18 (dezoito) anos trabalhando no 
período da noite, de forma perigosa ou insalubre, e com menos de 16 (dezesseis) 
anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, nos termos do inciso 
XXXIII do art. 7º da Constituição Federal de 1988, nos termos do modelo constante 
no ANEXO IV deste Edital. 

 

http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/10/1943/5452.htm
http://www010.dataprev.gov.br/sislex/paginas/10/1943/5452.htm
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b) Declaração da licitante, assinada por representante legal de fato superveniente 
impeditivo da habilitação, na forma do § 2º, do art. 32 da Lei nº 8.666/93, alterado 
pela Lei nº 9.648/98 e Instrução Normativa MARE nº 5/95, republicada no Diário 
Oficial da União de 19 de abril de 1996, nos termos do modelo constante no ANEXO 
V deste Edital. 

 
9.2. Os documentos exigidos nos subitens 9.1.1. a 9.1.6. deverão, quando for o caso, 
ser apresentados da seguinte forma: datilografados ou impressos por qualquer 
processo eletromecânico, eletrônico ou manuscrito (quando fornecido nesta forma), 
perfeitamente legíveis, sem conter borrões, rasuras ou emendas, devidamente datados 
e assinados. 
 
9.3. A documentação a que se refere o subitem 9.1 poderá ser apresentada em 
original, assim como por cópia autenticada em cartório competente, por servidor da 
Administração Pública ou por publicação em órgão da imprensa oficial.  
 

9.3.1. As empresas interessadas em autenticar documentos através de servidor 
da Administração Pública, poderão realizá-la em até 24:00 (vinte e quatro) horas 
antes do horário previsto para entrega dos envelopes de documentação de 
habilitação e de proposta de preços, com servidor da própria CPL.  

 
9.3.2. OBSERVAÇÃO: A falta de veracidade de qualquer das informações 
prestadas pela licitante implicará no indeferimento de sua habilitação, sem 
prejuízo das sanções cabíveis. 

 
9.4. A documentação para habilitação especificada no subitem 9.1 deste Edital, deverá 
ser apresentada, e preferencialmente, autuada, numerada e na ordem indicada pelo 
Edital. 

 
9.5. Não será concedida habilitação à licitante que deixar de apresentar quaisquer dos 
documentos exigidos para a habilitação ou apresentá-los em desacordo com as 
exigências deste Edital, ou: 
 
a) Que não satisfizerem quaisquer das exigências do subitem 9.1; 
b) Cujos envelopes de “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” e de “PROPOSTA 

DE PREÇOS” apresentarem em seu interior documentos trocados; 
c) Que apresentarem documentos com prazo de validade vencido; 
d) Que substituírem documentos exigidos para habilitação por protocolos de 

requerimentos de certidões. 
 
9.6. A licitante poderá apresentar documentos referentes à matriz (sede) e/ou filial 
(domicílio) da empresa, desde que apresente os documentos correspondentes ao 
estabelecimento que pretenda contratar, sendo vedada a mescla de documentos de 
estabelecimentos diversos, exceto para com o INSS, Fazenda Federal e Balanço 
Patrimonial, quando houver recolhimento centralizado desses tributos, (no caso de 
Pessoa Jurídica). 
 



 

 

 
Av. José Veríssimo dos Santos, n° 365, Bairro Guanabara, Cidade de Triunfo, Estado de Pernambuco, CEP 56870-000 

CNPJ: 11.350.659/0001-94 – Fone: (87) 3846-1365 - www.triunfo.pe.gov.br / triunfoprefeitura@gmail.com 

 

9.7. Os documentos deverão, preferencialmente, ser apresentados ordenadamente e 
sequencialmente por item de habilitação, de modo a facilitar sua análise. 
 
9.8. Todas as folhas, de cada uma das vias, de cada um dos envelopes, deverão 
conter a rubrica, de quem por direito couber, da licitante e estarem enumeradas 
sequencialmente, da primeira à última folha, de modo a refletir o seu número exato.  
 
9.8.1. Caso os documentos apresentados não estejam enumerados, e caso haja a 
alegação de que qualquer deles foi extraviado, no momento da sessão, todo ônus 
ficará a cargo da licitante, não sendo imputada qualquer responsabilidade à Comissão 
Permanente de Licitações, que, em face da inexistência da ordem numérica dos 
documentos, ficará impossibilitada de saber se a licitante efetivamente os apresentou. 
 
9.9. As empresas e/ou profissionais deverão indicar o (s) nome (s), nacionalidade, 
estado civil, RG, CPF, função (ões) ou cargos (s) da (s) pessoa (s) legalmente 
habilitada (s) a assinar o contrato, informando o número do fac-símile, para efeito de 
notificações que venham a ser feitas pela Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Triunfo. 
 
10. Proposta de Preços - ENVELOPE Nº. 02 
 
10.1. As propostas de preços apresentadas deverão, obrigatoriamente: 
 
10.1.1. Ser redigidas em português, sem rasuras, emendas, borrões ou entrelinhas, 
datilografadas ou impressas em papel timbrado da licitante, em 02 (duas) vias de igual 
teor e forma, por qualquer processo eletromecânico ou eletrônico, tendo todas as suas 
folhas rubricadas, devendo a última ser assinada pelo(s) representante(s) legal(ais) da 
empresa ou procurador devidamente munido de instrumento de mandato que lhe 
confira poderes para tal, contendo indicação do valor mensal e o valor total para cada 
órgão, assim como o valor global. 
 
10.1.2. Constar prazo de validade, que será de no mínimo 60 (sessenta) dias corridos, 
a contar da data de sua abertura; 
 
10.1.3. Constar prazo de execução dos serviços, estando o mesmo limitado ao previsto 
no Termo de Referência, sempre em dias corridos; 
 
10.1.4. Apresentar o valor máximo global admitido para contratação que é de R$ 
165.871,80 (cento e sessenta e cinco mil oitocentos e setenta e um reais e oitenta 
centavos), relativo a 12 (doze) parcelas mensais, acrescidas das parcelas adicionais 
relativas à cada órgão, conforme Termo de Referência, ANEXO I (A, B, C e D) deste 
Edital. 

 
10.1.5. Conter, também, indicação do preço mensal e total para cada órgão e, ainda, o 
valor global do serviço em questão. Para obtenção do preço total deve-se multiplicar o 
preço unitário pela quantidade de meses especificada no prazo de execução, por cada 
órgão, incluindo as parcelas adicionais de acordo com o Termo de Referência. O Preço 
Global Geral será obtido através do somatório geral dos preços totais; 
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10.1.5.1. Nos preços propostos deverão ser considerados todos os custos diretos e 
indiretos relacionados ao objeto da contratação, (fretes, seguros, contribuições sociais, 
etc.), inclusive taxas, impostos e demais despesas que a Contratada deverá pagar, 
sejam federais, estaduais ou municipais. 
 
10.1.5.2. A proposta deverá apresentar preços correntes de mercado, limitando-se a 
reajuste após o período de 12 meses, no caso de prorrogação do contrato pelo índice 
ICGP/FGV; 
 
10.1.6. Não serão admitidos quaisquer acréscimos, supressões ou retificações nas 
propostas após apresentação destas, nem aceito pedido de desconsideração das 
mesmas após a fase de habilitação. 

 
10.1.7. As propostas deverão ser elaboradas em consonância com o disposto no 
ANEXO III deste Edital. 

 
10.1.8. Em caso de divergência entre o preço mensal e o preço global, prevalecerá 
sempre o primeiro, corrigindo-se os demais valores. 
 
10.1.9. Os licitantes que não atenderem às exigências previstas no subitem 9.4 e no 
item e subitem 8 e 9.1 deste Edital, respectivamente, estarão automaticamente 
inabilitados ou terão suas propostas desclassificadas, conforme o caso. 
 
10.1.10. Qualquer cópia de documento que instrua a proposta, necessariamente, terá 
que estar autenticada em conformidade ao que dispõe o item 9.4. 
 
10.1.11. A proposta de preço deverá conter numeração sequencial de páginas, 
devendo, ainda, conter em sua capa a titulação do conteúdo, o nome da empresa e o 
número do presente Edital. 
 
10.1.12. É obrigatória a rubrica em todas as páginas e assinaturas de quem, por direito, 
represente a licitante na “PROPOSTA DE PREÇOS”. 
 
10.1.13. A Comissão Permanente de Licitação não conhecerá da proposta que altere, 
descaracterize e/ou desatenda as especificações do ANEXO I – (A, B, C e D), 
independentemente do preço que seja ofertado. 
 
11. Do Recebimento dos Documentos 
 
11.1. No dia, hora e local designados neste Edital, na presença dos representantes dos 
licitantes e demais pessoas que queiram assistir ao ato, a Comissão Permanente de 
Licitação receberá, em envelopes distintos, devidamente lacrados e rubricados nos 
fechos, os envelopes contendo a documentação exigida para habilitação e 
classificação, assim como registrará em Ata a presença dos participantes. Sendo 
assim, após o recebimento dos envelopes, nenhum outro documento será aceito pela 
Comissão Permanente de Licitação. 
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11.2. Quando da entrega dos envelopes “DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO” e 
“PROPOSTA DE PREÇOS”, o representante da licitante deverá apresentar à 
Comissão Permanente de Licitação os seguintes documentos: 

 
a) Documento de identidade ou carteira funcional de órgão de classe com foto legível, 
por parte dos sócios ou representantes que estejam devidamente habilitados; 
b) Procuração particular, sendo esta apresentada pelo representante da empresa 
licitante, a qual deverá ter firma reconhecida em Cartório com prazo máximo de 
validade de 12 (doze) meses e ser apresentada fora dos envelopes de documentação 
de habilitação e proposta de preço; 

 
11.3. A não apresentação ou incorreção de quaisquer dos documentos acima descritos 
não inabilitará a licitante, mas impedirá o representante de manifestar-se e responder 
por aquela até que seja cumprido o disposto no item 11.2 deste Edital. 
 
11.4. Não será admitida a participação de um mesmo representante para mais de uma 
empresa licitante. 

 
12. Do Julgamento 
 
12.1. O julgamento da Licitação será realizado em 2 (duas) fases, quais sejam: 

 
a) A fase de habilitação (1ª) que compreenderá a verificação e análise dos 
documentos apresentados nos envelopes “Documentos para Habilitação” de cada 
licitante, atendendo, portanto, as exigências constantes do presente Edital; 
b) A fase da proposta (2ª) que compreenderá a verificação e análise de todos os 
elementos contidos nos envelopes “Proposta de Preços” das licitantes habilitadas na 
fase anterior e a elaboração da relação de classificação final das licitantes.  

 
13. Da Fase de Habilitação (1ª fase) 

 
13.1. Realizados os procedimentos previstos no item 11 deste Edital, o (a) Presidente 
da Comissão Permanente de Licitação anunciará a abertura dos envelopes referentes 
aos “Documentos de Habilitação”, os quais serão rubricados, folha por folha, pela 
Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes das licitantes.  

 
13.2. As Licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos 
para a habilitação na presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o 
estabelecido neste Edital, ou com irregularidades, serão inabilitados, não se admitindo 
complementação posterior. 

 
13.3. Não será necessária a suspensão da reunião para análise da documentação ou 
realização de diligências ou consultas, a Comissão Permanente de Licitação decidirá 
sobre a habilitação de cada licitante. Porém, caso a Comissão julgue necessária a 
suspensão da sessão, poderá assim proceder, devendo realizar registro em Ata. 
 
13.4. Suspensa a reunião, todos os documentos de habilitação e os envelopes 
contendo as propostas de preços, devidamente lacrados, ficarão em poder da 
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Comissão Permanente de Licitação, após serem rubricados por todos os seus 
membros e pelos representantes das empresas presentes. 
 
13.5. Após a análise da documentação ou a realização de diligências ou consultas, 
tendo havido ou não a suspensão da sessão, a Comissão Permanente de Licitação 
dará ciência aos licitantes presentes de sua decisão quanto à habilitação, a qual será 
publicada na forma da lei e no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Triunfo/PE 
e, por conseguinte, abrir-se-á prazo para interposição de recurso. 
 
13.6. Havendo a interposição de recurso, a Comissão Permanente de Licitação 
procederá no encerramento da sessão, mantendo em seu poder todos os envelopes 
contendo as “Proposta de Preços”, devidamente fechados e rubricados. 
 
13.7. Lembrando que, em qualquer situação, tudo deverá constar em Ata, a qual será 
assinada por todos os membros da Comissão Permanente de Licitação e pelos 
representantes das licitantes.  
 
13.8. Decorrido o período recursal, sem interposição de recursos ou apresentação de 
impugnações, ou apreciados os eventuais recursos e impugnações apresentados na 
forma da lei, a Comissão Permanente de Licitação marcará data para abertura dos 
envelopes “Proposta de Preços” dos licitantes habilitados. Os envelopes relativos às 
propostas dos licitantes inabilitados permanecerão em poder da Comissão Permanente 
de Licitação, estando devidamente lacrados, à disposição da licitante interessada, 
durante vinte dias, contados da data da ciência da inabilitação. Lembrando que 
passado o período de dias anteriormente citado, os envelopes serão destruídos.  

 
13.9. Após a fase de habilitação, não será admitida desistência da proposta, sendo 
esta considerada em todos os seus efeitos, salvo, por motivo justo decorrente de fato 
superveniente aceito pela Comissão Permanente de Licitação. 

 
13.10. Caso todos os licitantes sejam inabilitados, a Comissão Permanente de 
Licitação poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para apresentação de nova 
documentação de habilitação, escoimadas das causas da inabilitação, na forma do 
parágrafo 3º do art. 48 da Lei 8.666/93, permanecendo os envelopes de “Documentos 
de Proposta de Preço” em seu poder. 

 
14. Da Fase de Classificação e Julgamento final (2ª fase) 
 
14.1. Finalizada a fase de habilitação, serão abertos os envelopes das “Proposta de 
Preço” dos licitantes habilitados, os quais serão rubricados folha por folha pela 
Comissão Permanente de Licitação e pelos representantes das licitantes presentes; 
 
14.2. A Comissão Permanente de Licitação poderá suspender a reunião para análise 
das propostas e, se for o caso, para a realização de diligências ou consultas; 

 
14.3. As licitantes que apresentarem as propostas em desacordo com o estabelecido 
neste Edital, com irregularidades, ou com preços manifestamente inexequíveis, nos 
termos do art. 48, inciso II e § 1°, serão desclassificadas; 
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14.4. Será também desclassificada a proposta que, para a sua viabilização, necessite 
de vantagens ou subsídios que não estejam previamente autorizados em lei e à 
disposição de todos os concorrentes; 

 
14.5. Serão submetidas ao julgamento final somente as propostas das licitantes que 
não tenham sido consideradas desclassificadas; 

 
14.6. Quando todas as propostas das licitantes forem desclassificadas, a Comissão 
Permanente de Licitação poderá fixar o prazo de 8 (oito) dias úteis para a apresentação 
de novas propostas, escoimadas das causas da desclassificação, na forma do 
parágrafo 3º do art. 48 da Lei 8.666/93; 
 
14.7. Será declarada vencedora a licitante que apresentar menor proposta de preço; 

 
14.8. No caso de empate de preço apresentado na proposta, por dois ou mais licitantes 
para o mesmo item, não será admitida nenhuma preferência entre as licitantes, 
devendo o julgamento ocorrer por sorteio, em ato público, para o qual todas as 
licitantes classificadas serão convocadas; 
 
14.9. Será assegurado, como critério de desempate, a preferência de contratação para 
as Microempresas (ME) e Empresas de Pequeno Porte (EPP), nos termos do artigo 44 
da Lei Complementar n°. 123/06, entendendo-se por empate, neste caso, aquelas 
situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e empresas de 
pequeno porte sejam iguais ou até 10% (dez por cento) superiores a proposta melhor 
classificada; 
 
14.10. Para efeito do disposto no subitem acima, ocorrendo empate, serão adotados os 
seguintes procedimentos: 
 
a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá 

apresentar proposta de preços inferior àquela considerada vencedora do certame, 
situação em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado; 

b) Não ocorrendo a contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na 
forma do subitem acima, serão convocadas as remanescentes que porventura se 
enquadrem na hipótese do subitem 14.9, na ordem classificatória, para o exercício 
do mesmo direito; 

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e 
empresas de pequeno porte que se enquadrem no que ficou estabelecido pelo 
subitem 14.9, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que 
primeiro poderá apresentar a melhor oferta; 

d) Na hipótese de não-contratação, nos termos previstos no subitem 14.9. e alínea 
“c”, o objeto será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do 
certame; 

e) O previsto nas alíneas acima, somente se aplicará quando a melhor oferta inicial 
não tiver sido apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte; 

 
14.11.  A classificação das propostas se dará por ordem crescente dos preços. 
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14.12. Concluída a fase de análise das propostas, a Comissão Permanente de 
Licitação dará ciência, aos licitantes presentes, do teor da sua decisão no que se refere 
à classificação e julgamento final da licitação, ao passo que procederá na publicação 
da mesma, sendo esta feita na forma da lei e no Quadro de Avisos da Prefeitura 
Municipal de Triunfo/PE. 
 
14.13. Publicado o resultado do julgamento da licitação na forma da lei e no Quadro de 
Avisos da Prefeitura Municipal de Triunfo/PE, e dada ciência aos licitantes, depois de 
decididos os recursos eventualmente interpostas e apreciadas as impugnações 
apresentadas, ou decorrido o prazo recursal sem qualquer interposição de recursos ou 
apresentação de impugnações, o julgamento da licitação será submetido ao Prefeito 
Municipal para homologação e adjudicação. 
 
14.14. OBSERVAÇÃO: Das sessões para recebimento e abertura dos envelopes dos 
documentos de habilitação e de proposta de preço serão lavradas Atas distintas, que 
mencionarão as licitantes, as propostas apresentadas, reclamações e impugnações 
apresentadas pelas licitantes e demais ocorrências que interessarem ao julgamento da 
Licitação, devendo as mesmas serem assinadas pelos membros da Comissão 
Permanente de Licitação e por todos os representantes dos licitantes. 
 
15. Dos Recursos 

 
15.1. Dos atos da Administração e da Comissão de Licitação decorrentes da aplicação 
da Lei n° 8.666/93, na forma do art. 109, caberá: 
 
I- Recurso, no prazo de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação do ato ou da lavratura 
da Ata, nos casos de: 

 
a) Habilitação ou inabilitação da licitante; 
b) Julgamento das propostas; 
c) Anulação ou revogação da licitação; 
d) Indeferimento do pedido de inscrição em registro cadastral, sua alteração ou 

cancelamento; 
e) Rescisão do Contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 da Lei n° 8.666/93; 
f) Aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou multa. 
 
II- Representação, no prazo de 5 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada 
com o objeto da licitação ou do contrato, de que não caiba recurso hierárquico; 

 
III- Pedido de reconsideração de decisão da Prefeitura Municipal, no caso de 
declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, no 
prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato. 
 
15.2. O recurso previsto nas alíneas “a” e “b” do inciso I do item 20.1 terá efeito 
suspensivo e será comunicado as demais empresas licitantes, que poderão impugná-lo 
no prazo de 5 (cinco) dias úteis. 
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15.2.1. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o 
ato ocorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, 
ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-lo à autoridade competente, que deverá ser 
informada. Neste caso a decisão deverá ser proferida dentro do prazo de 5 (cinco) dias 
úteis, contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade (§ 4° do 
artigo 109 da Lei n    8.666, de 1993). 

 
15.3. A intimação dos atos referidos nas alíneas “a”, “b”, “c” e “f”, do inciso I, do Item 
15.1, excluindo-se as penas de advertência e multa de mora, e no inciso III, será feita 
mediante publicação na forma da lei e no quadro de aviso da Prefeitura Municipal de 
Triunfo/PE, salvo para os casos previstos nas alíneas “a” e “b” do inciso I do item 
15.1, se presentes os licitantes ou representantes habilitados no ato em que foi 
adotada a decisão, quando poderá ser feito por comunicação direta aos interessados e 
lavrada em Ata. 
 
15.4. Além disso, quando da apresentação de recurso, por quaisquer das licitantes, o 
mesmo será comunicado aos demais participantes do certame, que, em querendo, 
poderão apresentar impugnação no prazo de 05 (cinco) dias úteis, de acordo com o 
que dispõe o § 3º, do art. 109, da Lei 8.666/93. 

 
15.5. Os recursos interpostos fora dos prazos não serão conhecidos. 
 
16. Da Contratação 

 
16.1. A contratação com o Licitante far-se-á por instrumento contratual com base nos 
termos deste Edital, e conforme modelos (ANEXO II – A, B, C e D), e será firmado pela 
órgão licitante. 
 
16.2. A recusa do adjudicatário em assumir, aceitar e assinar o contrato no prazo de 3 
(três) dias úteis da comunicação, sujeitará o licitante à perda do direito de prestação do 
serviço e as penalidades no art. 81 da Lei n° 8.666/93, quais sejam: 
 
a) Suspensão pelo período de 2 (dois) anos para participar de licitação e contratar com 

a Administração da Prefeitura Municipal de Triunfo – PE, na forma do art. 87 da Lei 
8.666/93; 

b) Multa de 1% (um) por cento do valor global do contrato.  
 
16.3. O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma só vez, por igual período, nas 
situações previstas no art. 64, § 1°, da Lei n° 8.666/93. 
 
17. Da Rescisão Contratual 
 
17.1. Além do não cumprimento das cláusulas contratuais, o contrato que vier a ser 
celebrado em decorrência do presente certame poderá ser rescindido nos casos e 
modalidades previstas nos art. 77 a 80 da lei 866/93, salvaguardados o interesse 
público e os direitos da contratada. 
 
18. Do Recebimento e do Pagamento  
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18.1. O pagamento dos serviços será feito mensalmente pelo Órgão Contratante, em 
moeda corrente, através de cheque nominal ou depósito em conta corrente da 
CONTRATADA, no prazo de até 5 (cinco) dias após o mês de execução dos serviços 
contratados. 
 
18.1.1. Se o pagamento não for efetuado no prazo fixado, o valor será atualizado 
financeiramente até a data do efetivo pagamento, calculada “pró rata die” pelo índice 
estabelecido pelo Governo Federal. 
 
18.1.2. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto houver 
pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual. 
 
18.1.3. A CONTRATANTE se reserva no direito de exigir da CONTRATADA, a 
comprovação da regularidade fiscal e trabalhistas (Federal, Estadual e Municipal). 
 
19. Das Penalidades 

 
19.1. Pela inexecução parcial ou total do contrato, ou atraso injustificado na execução 
do objeto contratado, a Contratada ficará sujeita às seguintes sanções: 
 
I – Advertência; 
 
II – Multas: 
 
a) No valor de 0,1% (um por cento) do valor global do contrato por mês de atraso ou 

inexecução dos serviços, nos prazos previstos neste Edital; 
b) No valor de 2% (dois por cento) do valor total do contrato por infração a qualquer 

cláusula ou condição estabelecida no mesmo, e não alcançada pelo inciso anterior, 
aplicada em dobro em caso de reincidência, que deverá ser recolhida na agência 
bancária em que o Poder Executivo tiver conta corrente. 

 
III – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Prefeitura Municipal de Triunfo por prazo não superior a 2 (dois) anos; 

 
IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade do ressarcimento à 
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no inciso anterior; 

 
19.2. No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao contraditório 
e à ampla defesa; 
 
19.3. As sanções estabelecidas podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, 
sem prejuízo das perdas e danos cabíveis, podendo ser descontadas dos pagamentos 
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devidos à contratada, mas serão devolvidas, caso haja deferimento de possível recurso 
apresentado pela contratada; 
 
19.4. Decorridos 60 (sessenta) dias da data de entrega da proposta de preço, sem que 
tenha havido convocação para a contratação, fica isento o licitante dos compromissos 
assumidos quando da apresentação da documentação. 

 
20. Das Disposições Gerais 

 
20.1. Não serão permitidos quaisquer adendos, acréscimos, ou retificações aos 
documentos após sua apresentação. 

 
20.2. Nenhuma indenização será devida aos licitantes pela elaboração de proposta ou 
pela apresentação da documentação referente ao presente Edital. 

 
20.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia de início e 
inclui-se o dia de vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem os prazos em 
dia de expediente normal na Prefeitura Municipal de Triunfo/PE. 
 
20.4. O Prefeito Municipal poderá revogar a presente licitação, por razões de interesse 
público decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e 
suficiente para justificar tal conduta, falhas insanáveis no Edital, devendo anulá-la por 
ilegalidade, de ofício ou mediante provocação de terceiros, nos termos do art. 49 da Lei 
n° 8.666, de 1993, não cabendo aos licitantes direito à indenização. 

 
20.5. No caso de alteração deste Edital durante o curso do prazo estabelecido para o 
recebimento dos documentos de habilitação e proposta de preço, tal prazo será 
reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das 
propostas. 

 
20.6. Para dirimir as questões oriundas deste Edital, na esfera judicial, será competente 
o Juízo da Comarca de Triunfo/PE. 

 
20.7. Na hipótese de não haver expediente no dia de abertura da presente licitação, 
ficará esta transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário, 
anteriormente estabelecidos. 

 
20.8. Qualquer dúvida porventura existente sobre o disposto no presente Edital poderá 
ser objeto de consulta, por escrito, dirigida à Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal de Triunfo/PE, situada no prédio Sede do Poder Executivo, 
localizada na Avenida José Veríssimo dos Santos, nº 365, Bairro Centro, Cidade de 
Triunfo, Estado de Pernambuco, CEP: 56.870-000, em até três dias antes da data de 
abertura da licitação, que serão respondidas, igualmente por escrito, depois de 
esgotado o prazo de consulta, por meio de circular encaminhada a todos os 
interessados. 

 
20.9. Os recursos eventualmente interpostos serão dirigidos ao Prefeito do Município 
de Triunfo/PE, aos cuidados da Comissão Permanente de Licitação. 
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20.10. Cópia do Edital e seus anexos serão fornecidas, nos horários de 8:00 às 14:00 
horas, na Prefeitura Municipal de Triunfo/PE, localizada na Avenida José Veríssimo dos 
Santos, nº 365, Bairro Guanabara, Cidade de Triunfo, Estado de Pernambuco, CEP: 
56.870-000. 
 
20.11. Qualquer cidadão é parte legítima para impugnar os termos deste Edital por 
irregularidade na aplicação desta Lei, devendo protocolar o pedido até 5 (cinco) dias 
úteis antes da data fixada para a abertura dos envelopes de habilitação, devendo a 
Administração julgar e responder à impugnação em até 3 (três) dias úteis, sem prejuízo 
da faculdade prevista no § 1o do art. 113 da Lei 8.666/93. (Artigo 41, § 1º da Lei 
8.666/93). 
 
20.12. Decairá do direito de impugnar os termos deste edital a licitante que não o fizer 
até o segundo dia útil antes da data fixada para abertura dos envelopes de habilitação. 
(Artigo 41, § 2º da Lei 8.666/93). 
 
20.13. A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar 
do processo licitatório, até o transito em julgado da decisão a ela pertinente. (Artigo 41, 
§ 3° da Lei 8.666/93). 

 
20.14. Para facilitar a comunicação entre a Comissão Permanente de Licitação e os 
interessados, ao adquirir cópia deste edital e seus anexos, os mesmos deverão deixar 
registrado o endereço, telefone e e-mail para encaminhamento de qualquer 
correspondência a ele referente, e que se faça necessário. 
 
20.15. Aos licitantes não é permitido alegar desconhecer os termos do Edital, devendo 
analisar detalhadamente o conteúdo do mesmo, pois a apresentação dos documentos 
de habilitação e de proposta de preço é prova de conhecimento e aceitação do seu 
conteúdo. 
 
20.16. Os casos omissos serão resolvidos pelo Presidente da Comissão de Licitação 
da Prefeitura Municipal de Triunfo/PE, com base na Lei 8.666/93. 
 
 
Triunfo, 16 de Outubro de 2017. 
 
 

 
 

Maria Cláudia Lima Barros 
Presidente da CPL 
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TERMO DE REFERÊNCIA DO OBJETO LICITADO  

 
 
 
 

ANEXO I - A 
 

PROCESSO/PMT N° 0105/2017 
 TOMADA DE PREÇO/PMT N° 009/2017 

 
 
 

ANEXO I - B 
 

PROCESSO/FMS Nº 035/2017 
TOMADA DE PREÇO/FMS Nº 003/2017 

 
 
 

ANEXO I - C 
 

PROCESSO/FMAS Nº 027/2017 
TOMADA DE PREÇO/FMAS Nº 004/2017 

 
 
 

ANEXO I - D 
 

PROCESSO/TRIUNFOPREV Nº 006/2017 
TOMADA DE PREÇO/TRIUNFOPREV Nº 003/2017 
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MINUTAS DOS CONTRATOS  

 
 
 
 

ANEXO II - A 
 

PROCESSO/PMT N° 0105/2017 
 TOMADA DE PREÇO/PMT N° 009/2017 

 
 
 

ANEXO II - B 
 

PROCESSO/FMS Nº 035/2017 
TOMADA DE PREÇO/FMS Nº 003/2017 

 
 
 

ANEXO II - C 
 

PROCESSO/FMAS Nº 027/2017 
TOMADA DE PREÇO/FMAS Nº 004/2017 

 
 
 

ANEXO II - D 
 

PROCESSO/TRIUNFOPREV Nº 006/2017 
TOMADA DE PREÇO/TRIUNFOPREV Nº 003/2017 
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ANEXO II - A 

PROCESSO/PMT N° 0105/2017 
TOMADA DE PREÇO/PMT N° 009/2017 

 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 

 
Minuta do contrato firmado entre a Prefeitura 
Municipal de Triunfo/PE, e (empresa, firma individual 
ou profissional especializado) __________________ 
_______, referente à prestação de serviço de 
fornecimento, instalação, treinamento e manutenção 
de sistemas informatizados junto ao Poder 
Executivo. 

 
 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO, pessoa jurídica de direito público, inscrito no 
CNPJ sob o nº 11.350.659/0001-94, com sede à Avenida José Veríssimo dos Santos, 
nº 365, Bairro Centro, Cidade de Triunfo, Estado de Pernambuco, CEP: 56.870-000, 
neste ato representado por seu titular JOÃO BATISTA RODRIGUES DOS SANTOS, 
brasileiro, divorciado, advogado, portador da cédula de identidade sob o nº 3.271.122 - 
SSP/PE e CPF: 581.190.604-82, residente e domiciliado na Avenida Miguel de Melo, 
s/n, Encruzilhada, Triunfo, Estado de Pernambuco, CEP: 56.870-000, doravante 
designada simplesmente CONTRATANTE e a __________________, pessoa jurídica 
de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº ____________, com sede a 
_______________, neste ato representado pelo (a) Sr. (a). ___________________, 
(nacionalidade, estado civil, profissão), portador da Cédula de RG sob o nº 
__________-_____, e CPF sob o nº ____________, neste instrumento designado por 
CONTRATADA, considerando o disposto na Lei nº 8.666, de 21.06.1993, e a 
homologação do Processo Licitatório/PMT nº 0105/2017, Tomada de Preço/PMT nº 
009/2017, o CONTRATANTE e a CONTRATADA mediante Cláusulas e Condições 
seguintes, firmam o presente instrumento contratual.   
 
Do Fundamento Legal 
 
Cláusula Primeira – O presente instrumento é decorrente da autorização legal para a 
contratação disposta nos Artigos 60 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações 
posteriores, pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se supletivamente os 
princípios da Teoria Geral dos Contratos e disposições de Direito Privado e o disposto 
no Processo Licitatório/PMT nº 0105/2017, Tomada de Preços/PMT nº 009/2017 e seus 
Anexos, e a proposta de preço apresentada pela contratada, que são parte integrante 
deste contrato. 
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Do Objeto 
 
Cláusula Segunda – Constitui o objeto deste instrumento a contratação de empresa 
especializada para fornecimento, instalação, treinamento e manutenção de sistemas 
informatizados com software em interface gráfica de contabilidade pública integrada, 
folha de pagamento e patrimônio e compras, para suprir a demanda da Prefeitura 
Municipal de Triunfo/PE, conforme Termo de Referência (ANEXO I – A).  
 
Da Prestação dos Serviços 
  
Cláusula Terceira – A contratada deverá realizar os serviços na sede da Prefeitura 
Municipal de Triunfo/PE ou em outro local em que a contratada exerça suas atividades 
laborais, preferencialmente no período de funcionamento da Prefeitura.   
 
Cláusula Quarta – A contratada deverá realizar acompanhamento com os profissionais 
técnicos da área do objeto contratual, pelo menos 1 (um) dia por semana, e sempre 
que for solicitado pela Prefeitura Municipal, além de manter serviço de atendimento por 
telefone ou meio eletrônico, para manutenção regular das atividades desenvolvidas. 
 
Parágrafo Primeiro – A execução das atividades contratadas deverá ser efetuada com 
estrita observância às exigências estabelecidas no Edital da Tomada de Preços/PMT 
nº 009/2017 e seus anexos, bem como na legislação inerente à matéria e à proposta 
de preço apresentada pelo licitante adjudicado. 
 
Dos Recursos Financeiros e Dotação Orçamentária  
 
Cláusula Quinta - As despesas do contrato decorrente desta licitação correrão por 
conta dos recursos financeiros consignados no Orçamento da Prefeitura Municipal de 
Triunfo, para o exercício de 2017, aprovados pela Lei Municipal nº 1.370 de 25 de 
novembro de 2016. 
 
Órgão: 02 – Poder Executivo 
Unidade: 04 – Secretaria Municipal da Fazenda 
Subunidade: 02 – Divisão de Contabilidade e Orçamento 
Programa de Trabalho: 04.122.3001.2127.0000 – Manutenção das Atividades do 
Departamento 
Natureza da Despesa: 33.90.39 – Ouros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica 
 
Do Preço e Condições de Pagamento 
 
Cláusula Sexta - Pela execução dos serviços contratados, a CONTRATANTE pagará 
à CONTRATADA a importância mensal de R$ ___________ 
(_____________________), em moeda corrente, através de cheque nominal ou 
depósito em conta corrente da CONTRATADA, Banco _________, Agência nº 
__________, Conta Corrente nº __________, no prazo de até 5 (cinco) dias após o 
mês em que foi realizada a prestação dos serviços nos valores abaixo descritos. 
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Parágrafo Primeiro – O valor global do contrato é de R$ ____________ 
(____________________), estando inclusas as duas parcelas extras no mesmo valor 
da mensal, referente à elaboração da proposta orçamentária e prestação de contas do 
exercício, em função dos custos e carga de serviço extra realizado para execução das 
atividades adicionais. 
 
Parágrafo Segundo – Todos os tributos incidentes sobre a prestação dos serviços 
contratados serão de responsabilidade da CONTRATADA, bem como as despesas 
com treinamento, deslocamentos, refeições, locação de sistemas de informática, e 
todos os insumos necessários ao desenvolvimento dos serviços contratados. 
 
Parágrafo Terceiro – Se o pagamento não for efetuado no prazo fixado, o valor será 
atualizado financeiramente até a data do efetivo pagamento, calculada “pró rata die” 
pelo índice estabelecido pelo Governo Federal. 
 
Parágrafo Quarto – Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA 
enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de 
penalidade ou inadimplência contratual. 
 
Parágrafo Quinto – A CONTRATANTE se reserva no direito de exigir da 
CONTRATADA, a comprovação da regularidade fiscal e trabalhistas (Federal, Estadual 
e Municipal). 
 
Da Vigência 
 
Cláusula Sétima – O prazo para execução do contrato será de 12 (doze) meses, tendo 
início em ___ de _______ de 2017 e termo final em ____ de _______ de 2018, não 
sofrendo reajuste durante este período, mas podendo ser renovado por iguais e 
sucessivos períodos na forma do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93. 
  
Do Reajuste 
 
Cláusula Oitava – Após o período estabelecido na Cláusula anterior, caso seja 
prorrogado o prazo, o preço contratado será reajustado pelo índice IGPM da Fundação 
Getúlio Vargas – FGV 
 
Da Rescisão 

 
Cláusula Nona – A CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato, 
independentemente de qualquer interpelação judicial e de pagamento de indenização, 
se a CONTRATADA deixar de cumprir com as obrigações que lhe são atribuídas neste 
instrumento e no Edital da Tomada de Preço nº 009/2017 e seus anexos, além do não 
cumprimento das cláusulas contratuais, poderá ser rescindido nos casos e 
modalidades previstas nos art. 77 a 80 da lei 866/93, salvaguardados o interesse 
público e os direitos da CONTRATADA. 
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Cláusula Dez – Além dos casos previstos em lei, constitui motivo para rescisão do 
presente contrato, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem direito da 
CONTRATADA a qualquer indenização: 
 
a) Inexecução dos serviços de forma parcial ou total por parte da CONTRATADA; 
b) A transferência a terceiros, no todo ou em parte, dos serviços objeto do contrato; 
c) Declaração de inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública 

Municipal; 
d) A insatisfação da CONTRATANTE em relação à qualidade de atendimento e 

execução dos serviços realizados pela CONTRATADA, mediante comunicação 
prévia de 15 (quinze) dias. 

 
Das Penalidades 
 
Cláusula Onze – As penalidades a serem aplicadas em caso de descumprimento das 
obrigações pela CONTRATADA são as previstas no capítulo IV, art. 87, da Lei n.º 
8.666/93, por infração de qualquer cláusula ou condição contratual, e pela inexecução 
parcial ou total do contrato, ou atraso injustificado na sua execução e ficará sujeita às 
seguintes penalidades, garantida a prévia defesa, pela inexecução total ou parcial do 
contrato: 
 
I – Advertência; 
 
II – Multas: 
 
a) Por descumprimento dos prazos previstos neste Edital, a contratada estará sujeita à 

multa no valor de 0,1% (um décimo por cento) do valor global do contrato por mês 
de atraso ou inexecução dos serviços; 

b) Multa no valor de 2% (dois por cento) do valor total do contrato por infração a 
qualquer cláusula ou condição do contrato, e não alcançada pelo inciso anterior, 
aplicada em dobro na reincidência, que deverá ser recolhida na agência bancária em 
que a Prefeitura Municipal de Triunfo/PE tiver conta corrente. 

 
III – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Prefeitura Municipal de Triunfo/PE por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
 
IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade do ressarcimento à 
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no inciso anterior. 

 
Parágrafo primeiro – No processo de aplicação de penalidades é assegurado à 
CONTRATADA o direito ao contraditório e à ampla defesa; 
 
Parágrafo segundo – As multas estabelecidas podem ser aplicadas, isolada ou 
cumulativamente, sem prejuízo das perdas e danos cabíveis, podendo ser descontadas 
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dos pagamentos devidos à CONTRATADA e serão devolvidas, caso haja deferimento 
de possível recurso apresentado pela CONTRATADA; 
 
Cláusula Doze – Das Obrigações da Contratada 
 
São obrigações da CONTRATADA: 
 
a) Realizar a conversão de dados do sistema atualmente utilizado pela Prefeitura 

Municipal de Triunfo/PE, com o resgate das informações armazenadas no banco de 
dados, possibilitando que as mesmas sejam inseridas na base de dados do novo 
sistema operacional, caso o sistema seja de origem diferente do que será utilizado 
pela CONTRATADA; 

b) Orientar as corretas rotinas de utilização dos sistemas ora contratados; 
c) Orientar os serviços inerentes aos sistemas informatizados, para atender as 

necessidades da Prefeitura Municipal de Triunfo/PE; 
d) Assumir todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 

resultantes da execução do contrato; 
e) Orientar as corretas rotinas de fornecimento, instalação, treinamento e manutenção 

de sistemas informatizados; 
f) Prestar os serviços contratados com qualidade, na forma e quantitativos definidos no 

contrato e no Termo de Referência da Tomada de Preços/PMT nº 009/2017; 
g) Executar os serviços com pessoal habilitado, na quantidade necessária, sendo que o 

responsável somente poderá ser substituído quando autorizado pela Administração 
da Prefeitura Municipal de Triunfo/PE; 

h) Sujeitar-se às obrigações e responsabilidades estabelecidas nos artigos 66 a 76 da 
Lei nº 8.666/93; 

i) Executar os serviços definidos neste contrato e no Termo de Referência da Tomada 
de Preços/PMT nº 009/2017, desempenhando as atividades conforme as 
especificações e quantitativos contratados. 

 
Cláusula Treze – Das Obrigações do Contratante 
 
São obrigações da CONTRATANTE: 
 
a) Permitir acesso aos locais e equipamentos da Administração Pública para execução 

dos serviços contratados, bem como fornece informações e documentos solicitados 
pela CONTRATADA; 

b) Indicar os servidores responsáveis que receberão treinamento para execução dos 
serviços com orientação e supervisão do pessoal técnico da CONTRATADA; 

c) Realizar o pagamento dos serviços, conforme o estabelecido no contrato e na 
Tomada de Preços/PMT nº 009/2017; 

d) Fiscalizar os serviços e supervisionar a execução das atividades contratadas. 
 
Da Publicidade 
 
Cláusula Quatorze - O presente instrumento deverá ser publicado na forma da lei e no 
Quadro de Avisos da Prefeitura Municipal, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da 
data de sua assinatura. 
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Do Foro 
 
Cláusula Quinze – Fica eleito o Foro da Comarca de Triunfo, Estado de Pernambuco, 
com a renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para nele serem 
dirimidas as questões porventura resultantes deste contrato. 
 
E, por assim haverem ajustado, as partes assinam este contrato, em 03 (três) vias de 
igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo, para que produza seus efeitos 
jurídicos e legais pretendidos. 

 
 
Triunfo, ____ de _________ de _______. 
 
 
 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Contratante 

 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Contratada 
 

Testemunhas: 
 
 
1- ________________________________ 
     Nome: 
     CPF: 
 
2- ________________________________ 
     Nome: 
     CPF: 
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ANEXO II – B 

 
PROCESSO/FMS N° 035/2017 

 TOMADA DE PREÇO/FMS N° 003/2017 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 

Minuta do contrato firmado entre o Fundo Municipal de 
Saúde de Triunfo/PE, e (empresa, firma individual ou 
profissional especializado) ___________________ 
_______, referente à prestação de serviço de 
fornecimento, instalação, treinamento e manutenção de 
sistemas informatizados junto ao Fundo Municipal de 
Saúde de Triunfo/PE. 

 
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRIUNFO, pessoa jurídica de direito público, 
inscrito no CNPJ sob o nº. 10.334.957/0001-28, com sede na Av. José Veríssimo dos 
Santos, nº 365, Bairro Guanabara, Cidade de Triunfo, Estado de Pernambuco, CEP: 
56.870-000, neste ato representado pelo Sr. Secretário Municipal de Saúde, o Sr.ª 
TARCIANE PEREIRA MELO, brasileira, divorciada, psicóloga, residente e domiciliada 
na Avenida Manoel Marques, nº 15, Caluji, Triunfo, Pernambuco, CEP: 56.870-000, 
portadora da Cédula de Identidade n.º 4931207 - SDS/PE e do CPF/MF n.º 
000.266.184-51, doravante designada simplesmente CONTRATANTE e a 
__________________, pessoa _______ de direito privado, inscrita no _____ sob o nº 
____________, com sede a _______________, neste ato representado pelo (a) Sr. (a). 
___________________, (nacionalidade, estado civil, profissão), portador da Cédula de 
RG sob o nº __________-_____, e CPF sob o nº ____________, neste instrumento 
designado por CONTRATADA, considerando o disposto na Lei nº 8.666, de 
21.06.1993, e a homologação do Processo Licitatório/FMS nº 035/2017, Tomada de 
Preços/FMS nº 003/2017, o CONTRATANTE e a CONTRATADA, mediante Cláusulas 
e Condições seguintes, firmam o presente instrumento contratual.   
 
Do Fundamento Legal 
 
Cláusula Primeira – O presente instrumento é decorrente da autorização legal para a 
contratação disposta nos Artigos 60 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações 
posteriores, pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se supletivamente os 
princípios da Teoria Geral dos Contratos e disposições de Direito Privado e o disposto 
no Processo Licitatório/FMS nº 035/2017, Tomada de Preços/FMS nº 003/2017 e seus 
Anexos, e a proposta de preço apresentada pela contratada, que são parte integrante 
deste contrato. 
 
Do Objeto 
 
Cláusula Segunda – Constitui o objeto deste instrumento a contratação de empresa 
especializada para fornecimento, instalação, treinamento e manutenção de sistemas 
informatizados com software em interface gráfica de contabilidade pública integrada e 
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folha de pagamento, para suprir a demanda do Fundo Municipal de Saúde de 
Triunfo/PE, conforme Termo de Referência (ANEXO I – B).  
 
Da Prestação dos Serviços 
  
Cláusula Terceira – A CONTRATADA deverá realizar os serviços na sede do Fundo 
Municipal de Saúde de Triunfo/PE ou em outro local em que a contratada exerça suas 
atividades laborais, preferencialmente no período de funcionamento do Fundo 
Municipal de Saúde de Triunfo/PE.   
 
Cláusula Quarta – A CONTRATADA deverá realizar acompanhamento com os 
profissionais técnicos da área do objeto contratual, pelo menos 1 (um) dia por semana, 
e sempre que for solicitado pelo Fundo Municipal de Saúde de Triunfo/PE, além de 
manter serviço de atendimento por telefone ou meio eletrônico, para manutenção 
regular das atividades desenvolvidas. 
 
Parágrafo Primeiro – A execução das atividades contratadas deverá ser efetuada com 
estrita observância às exigências estabelecidas no Edital da Tomada de Preços/FMS 
nº 003/2017 e seus anexos, bem como na legislação inerente à matéria e à proposta 
de preço apresentada pelo licitante adjudicado. 
 
Dos Recursos Financeiros e Dotação Orçamentária  
 
Cláusula Quinta - As despesas do contrato decorrente desta licitação correrão por 
conta dos recursos financeiros consignados no Orçamento do Fundo Municipal de 
Saúde de Triunfo/PE, para o exercício de 2017, aprovados pela Lei Municipal nº 1.370 
de 25 de novembro de 2016. 
 
Órgão: 02 – Poder Executivo 
Unidade: 11 – Entidade Supervisionada 
Subunidade: 01 – Fundo Municipal de Saúde 
Programa de Trabalho: 10.301.3003.2025.0000 – Manutenção da Unidade da 
Secretaria Municipal de Saúde 
Natureza da Despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
Do Preço e Condições de Pagamento 
 
Cláusula Sexta - Pela execução dos serviços contratados, a CONTRATANTE pagará 
a CONTRATADA a importância mensal de R$ ____________ 
(____________________), em moeda corrente, através de cheque nominal ou 
depósito em conta corrente da CONTRATADA, Banco _________, Agência nº 
__________, Conta Corrente nº __________, no prazo de até 5 (cinco) dias após o 
mês que foi realizada a prestação dos serviços nos valores abaixo descritos. 
 
Parágrafo Primeiro – O valor global do contrato é de R$ _____________ 
(_______________________), estando inclusas as duas parcelas extras no mesmo 
valor da mensal, referente à elaboração da proposta orçamentária e prestação de 
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contas do exercício, em função dos custos e carga de serviço extra realizado para 
execução das atividades adicionais. 
 
Parágrafo Segundo – Todos os tributos incidentes sobre a prestação dos serviços 
contratados serão de responsabilidade da CONTRATADA, bem como as despesas 
com treinamentos, deslocamentos, refeições, locação de sistemas de informática, e 
todos os insumos necessários ao desenvolvimento dos serviços contratados. 
 
Parágrafo Terceiro – Se o pagamento não for efetuado no prazo fixado, o valor será 
atualizado financeiramente até a data do efetivo pagamento, calculada “pró rata die” 
pelo índice estabelecido pelo Governo Federal. 
 
Parágrafo Quarto – Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA 
enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de 
penalidade ou inadimplência contratual. 
 
Parágrafo Quinto – A CONTRATANTE se reserva no direito de exigir da 
CONTRATADA, a comprovação da regularidade fiscal e trabalhistas (Federal, Estadual 
e Municipal). 
 
Da Vigência 
 
Cláusula Sétima – O prazo para execução do contrato será de 12 (doze) meses, tendo 
início em ___ de _______ de 2017 e termo final em ____ de _______ de 2018, não 
sofrendo reajuste durante este período, mas podendo ser renovado por iguais e 
sucessivos períodos na forma do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93. 
  
Do Reajuste 
 
Cláusula Oitava – Após o período estabelecido na Cláusula anterior, caso seja 
prorrogado o prazo, o preço contratado será reajustado pelo índice IGPM da Fundação 
Getúlio Vargas – FGV 
 
Da Rescisão 

 
Cláusula Nona – A CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato, 
independentemente de qualquer interpelação judicial e de pagamento de indenização, 
se a CONTRATADA deixar de cumprir as obrigações que lhe são atribuídas neste 
instrumento e no Edital da Tomada de Preços/FMS nº 003/2017 e seus anexos, além 
do não cumprimento das cláusulas contratuais, poderá ser rescindido nos casos e 
modalidades previstas nos art. 77 a 80 da lei 866/93, salvaguardados o interesse 
público e os direitos da CONTRATADA. 
 
Cláusula Dez – Além dos casos previstos em lei, constitui motivo para rescisão do 
presente contrato, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem direito da 
CONTRATADA a qualquer indenização: 
 
a) Inexecução dos serviços de forma parcial ou total por parte da CONTRATADA; 
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b) A transferência a terceiros, no todo ou em parte, dos serviços objeto do contrato; 
c) Declaração de inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública 

Municipal; 
d) A insatisfação da CONTRATANTE em relação à qualidade de atendimento e 

execução dos serviços realizados pela CONTRATADA, mediante comunicação 
prévia de 15 (quinze) dias. 

 
Das Penalidades 
 
Cláusula Onze – As penalidades a serem aplicadas em caso de descumprimento das 
obrigações por parte da CONTRATADA são as previstas no capítulo IV, art. 87, da Lei 
nº 8.666/93, por infração de qualquer cláusula ou condição contratual, e pela 
inexecução parcial ou total do contrato, ou atraso injustificado na sua execução e ficará 
sujeita às seguintes penalidades, garantida a prévia defesa, pela inexecução total ou 
parcial do contrato: 
 
I – Advertência 
 
II – Multas 
 
a) Por descumprimento dos prazos previstos neste Edital a contratada estará sujeita à 

multa no valor de 0,1% (um décimo por cento) do valor global do contrato por mês 
de atraso ou inexecução dos serviços; 

b) Multa no valor de 2% (dois por cento) do valor total do contrato por infração a 
qualquer cláusula ou condição do contrato, e não alcançada pelo inciso anterior, 
aplicada em dobro na reincidência, que deverá ser recolhida na agência bancária em 
que o Fundo Municipal de Saúde de Triunfo/PE tiver conta corrente. 

 
III – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com a Fundo Municipal de Saúde de Triunfo/PE por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
 
IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade do ressarcimento à 
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no inciso anterior. 

 
Parágrafo Primeiro – No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito 
ao contraditório e à ampla defesa; 
 
Parágrafo Segundo – As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou 
cumulativamente, sem prejuízo das perdas e danos cabíveis, podendo ser descontadas 
dos pagamentos devidos à CONTRATADA e serão devolvidas, caso haja deferimento 
de possível recurso apresentados pela CONTRATADA; 
 
Cláusula Doze – Das Obrigações da Contratada 
 
São obrigações da CONTRATADA: 
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a) Realizar a conversão de dados do sistema atualmente utilizado pelo Fundo 

Municipal de Saúde de Triunfo/PE, com o resgate das informações armazenadas no 
banco de dados, possibilitando que as mesmas sejam inseridas na base de dados 
do novo sistema operacional, caso o sistema seja de origem diferente do que será 
utilizado pela CONTRATADA; 

b) Orientar as corretas rotinas de utilização dos sistemas ora contratados; 
c) Orientar os serviços inerentes aos sistemas informatizados, para atender as 

necessidades do Fundo Municipal de Saúde de Triunfo/PE; 
d) Assumir todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 

resultantes da execução do contrato; 
e) Orientar as corretas rotinas de fornecimento, instalação, treinamento e manutenção 

de sistemas informatizados; 
f) Prestar os serviços contratados com qualidade, na forma e quantitativos definidos no 

contrato e no Termo de Referência do Tomada de Preços/FMS nº 003/2017; 
g) Executar os serviços com pessoal habilitado, na quantidade necessária, sendo que o 

responsável somente poderá ser substituído quando autorizado pela Administração 
da Fundo Municipal de Saúde de Triunfo/PE; 

h) Sujeitar-se às obrigações e responsabilidades estabelecidas nos artigos 66 a 76 da 
Lei nº 8.666/93; 

i) Executar os serviços definidos neste contrato e no Termo de Referência da Tomada 
de Preços/FMS nº 003/2017, desempenhando as atividades conforme as 
especificações e quantitativos contratados. 

 
Cláusula Treze – Das Obrigações do Contratante 
 
São obrigações da CONTRATANTE: 
 
a) Permitir acesso aos locais e equipamentos da Administração Pública para execução 

dos serviços contratados, bem como fornece informações e documentos solicitados 
pela CONTRATADA; 

b) Indicar os servidores responsáveis que receberão treinamento para execução dos 
serviços com orientação e supervisão do pessoal técnico da CONTRATADA; 

c) Realizar o pagamento dos serviços, conforme o estabelecido no contrato e na 
Tomada de Preços/FMS nº 003/2017; 

d) Fiscalizar os serviços e supervisionar a execução das atividades contratadas. 
 
Da Publicidade 
 
Cláusula Quatorze - O presente instrumento deverá ser publicado na forma da lei e no 
Quadro de Avisos do Fundo Municipal de Saúde de Triunfo/PE, no prazo de 05 (cinco) 
dias, contados da data de sua assinatura. 
 
Do Foro 
 
Cláusula Quinze – Fica eleito o Foro da Comarca de Triunfo, Estado de Pernambuco, 
com a renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para nele serem 
dirimidas as questões porventura resultantes deste contrato. 
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E, por assim haverem ajustado, as partes assinam este contrato, em 03 (três) vias de 
igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo, para que produza seus efeitos 
jurídicos e legais pretendidos. 

 
 
Triunfo, ____ de _____________ de ______. 
 
 
 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Contratante 

 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Contratada 

Testemunhas: 
 
 
1- ________________________________ 
     Nome: 
     CPF: 
 
2- ________________________________ 
     Nome: 
     CPF: 
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ANEXO II – C 

 
PROCESSO/FMAS N° 027/2017 

 TOMADA DE PREÇOS/FMAS N° 004/ 2017 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 

Minuta do contrato firmado entre o Fundo Municipal 
de Assistência Social de Triunfo/PE, e (empresa, 
firma individual ou profissional especializado) ____ 
______________________, referente à prestação 
de serviço de fornecimento, instalação, treinamento 
e manutenção de sistemas informatizados junto ao 
Fundo Municipal de Assistência Social de 
Triunfo/PE. 

 
O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE TRIUNFO, pessoa jurídica de 
direito público, inscrita no CNPJ sob o nº. 11.977.570/0001-52, com sede na Praça 
Júnior Veríssimo, nº 04, Bairro Centro, Cidade de Triunfo, Estado de Pernambuco, 
CEP: 56.870-000, neste ato representado pela seu titular Gestora a Srª. PAULA 
CRISTIANE BEZERRA XAVIER DE SOUSA, brasileira, casada, residente e 
domiciliada a Rua Teodolino Rodrigues, nº 88, Bairro Saudade, Cidade de Triunfo, 
Estado de Pernambuco, CEP: 56.870-000, portadora da Cédula de Identidade nº 
5680341 - SSP/PE e CPF nº 022.579.134-00, doravante designada simplesmente 
CONTRATANTE e a __________________, pessoa _______ de direito privado, 
inscrita no ____ sob o nº ____________, com sede a _______________, neste ato 
representado pelo(a) Sr(a). ___________________, (nacionalidade, estado civil, 
profissão), portador da Cédula de RG sob o nº  __________-_____, e CPF sob o nº 
____________,  neste instrumento designado por CONTRATADA, considerando o 
disposto na Lei nº 8.666, de 21.06.1993, e a homologação do Processo 
Licitatório/FMAS nº 027/2017, Tomada de Preços/FMAS nº 004/2017, o 
CONTRATANTE e a CONTRATADA, mediante Cláusulas e Condições seguintes, 
firmam o presente instrumento contratual.   
 
Do Fundamento Legal 
 
Cláusula Primeira – O presente instrumento é decorrente da autorização legal para a 
contratação disposta nos artigos 60 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações 
posteriores, pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se supletivamente os 
princípios da Teoria Geral dos Contratos e disposições de Direito Privado e o disposto 
no Processo Licitatório/FMAS nº 027/2017, Tomada de Preços/FMAS nº 004/2017 e 
seus Anexos, e a proposta de preço apresentada pela contratada que fazem parte 
integrante deste contrato. 
 
Do Objeto 
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Cláusula Segunda – Constitui o objeto deste instrumento a contratação de empresa 
especializada para fornecimento, instalação, treinamento e manutenção de sistemas 
informatizados com software em interface gráfica de contabilidade pública integrada 
para suprir a demanda do Fundo Municipal de Assistência Social de Triunfo/PE, 
conforme Termo de Referência (ANEXO I – C). 
 
Da Prestação dos Serviços 
  
Cláusula Terceira – A CONTRATADA deverá realizar os serviços na sede do Fundo 
Municipal de Assistência Social de Triunfo/PE ou em outro local em que a contratada 
exerça suas atividades laborais, preferencialmente no período de funcionamento do 
Fundo Municipal de Assistência Social de Triunfo/PE. 
   
Cláusula Quarta – A CONTRATADA deverá realizar acompanhamento com os 
profissionais técnicos da área do objeto contratual, pelo menos 1 (um) dia por semana, 
e sempre que for solicitado pelo Fundo Municipal de Assistência Social de Triunfo/PE, 
além de manter serviço de atendimento por telefone ou meio eletrônico, para 
manutenção regular das atividades desenvolvidas. 
 
Parágrafo Primeiro – A execução das atividades contratadas deverá ser efetuada com 
estrita observância às exigências estabelecidas no Edital da Tomada de Preços/FMAS 
nº 003/2017 e seus anexos, bem como na legislação inerente à matéria e à proposta 
de preço apresentada pelo licitante adjudicado. 
 
Dos Recursos Financeiros e Dotação Orçamentária  
 
Cláusula Quinta - As despesas do contrato decorrente desta licitação correrão por 
conta dos recursos financeiros consignados no Orçamento do Fundo Municipal de 
Assistência Social de Triunfo/PE, para o exercício de 2017, aprovados pela Lei 
Municipal nº 1.370 de 25 de novembro de 2016. 
 
Órgão: 02 – Poder Executivo 
Unidade: 11 – Entidade Supervisionada 
Subunidade: 02 – Fundo Municipal de Assistência Social 
Programa de Trabalho: 08.122.3001.2027.0000 – Manutenção das Atividades do 
Fundo Municipal de Assistência Social 
Natureza da Despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
Do Preço e Condições de Pagamento 
 
Cláusula Sexta - Pela execução dos serviços contratados, a CONTRATANTE pagará 
a CONTRATADA a importância mensal de R$ __________ 
(_____________________), em moeda corrente, através de cheque nominal ou 
depósito em conta corrente da CONTRATADA, Banco _________, Agência nº 
__________, Conta Corrente nº __________, no prazo de até 5 (cinco) dias após o 
mês que foi realizada a prestação dos serviços nos valores abaixo descritos. 
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Parágrafo Primeiro – O valor global do contrato é de R$ _____________ 
(___________________), estando inclusas as duas parcelas extras no mesmo valor da 
mensal, referente à elaboração da proposta orçamentária e prestação de contas do 
exercício, em função dos custos e carga de serviço extra realizado para execução das 
atividades adicionais. 
 
Parágrafo Segundo – Todos os tributos incidentes sobre a prestação dos serviços 
contratados serão de responsabilidade da CONTRATADA, bem como as despesas 
com treinamentos, deslocamentos, refeições, locação de sistemas de informática, e 
todos os insumos necessários ao desenvolvimento dos serviços contratados. 
 
Parágrafo Terceiro – Se o pagamento não for efetuado no prazo fixado, o valor será 
atualizado financeiramente até a data do efetivo pagamento, calculada “pró rata die” 
pelo índice estabelecido pelo Governo Federal. 
 
Parágrafo Quarto – Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA 
enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de 
penalidade ou inadimplência contratual. 
 
Parágrafo Quinto – A CONTRATANTE se reserva no direito de exigir da 
CONTRATADA, a comprovação da regularidade fiscal e trabalhistas (Federal, Estadual 
e Municipal). 
 
Da Vigência 
 
Cláusula Sétima – O prazo para execução do contrato será de 12 (doze) meses, tendo 
início em ___ de _______ de 2017 e termo final em ____ de _______ de 2018, não 
sofrendo reajuste durante este período, mas podendo ser renovado por iguais e 
sucessivos períodos na forma do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93 
  
Do Reajuste 
 
Cláusula Oitava – Após o período estabelecido na Cláusula anterior, caso seja 
prorrogado o prazo, o preço contratado será reajustado pelo índice IGPM da Fundação 
Getúlio Vargas – FGV 
 
Da Rescisão 

 
Cláusula Nona – A CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato, 
independentemente de qualquer interpelação judicial e de pagamento de indenização, 
se a CONTRATADA deixar de cumprir as obrigações que lhe são atribuídas neste 
instrumento e no Edital da Tomada de Preços/FMAS nº 004/2017 e seus anexos, além 
do não cumprimento das cláusulas contratuais, poderá ser rescindido nos casos e 
modalidades previstas nos art. 77 a 80 da lei 866/93, salvaguardados o interesse 
públicos e os direitos da contratada. 
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Cláusula Dez – Além dos casos previstos em lei, constitui motivo para rescisão do 
presente contrato, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem direito da 
CONTRATADA a qualquer indenização: 
 
a) Inexecução dos serviços de forma parcial ou total por parte da CONTRATADA; 
b) A transferência a terceiros, no todo ou em parte, os serviços objeto do contrato; 
c) Declaração de inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública 

Municipal; 
d) A insatisfação da CONTRATANTE em relação à qualidade de atendimento e 

execução dos serviços realizados pela CONTRATADA, mediante comunicação 
prévia de 15 (quinze) dias. 

 
Das Penalidades 
 
Cláusula Onze – As penalidades a serem aplicadas em caso de descumprimento das 
obrigações pela CONTRATADA são as previstas no capítulo IV, art. 87, da Lei n.º 
8.666/93, por infração de qualquer cláusula ou condição contratual, e pela inexecução 
parcial ou total do contrato, ou atraso injustificado na sua execução e ficará sujeita às 
seguintes penalidades, garantida a prévia defesa, pela inexecução total ou parcial do 
contrato: 
 
I – Advertência 
 
II – Multas 
 
a) Por descumprimento dos prazos previstos neste Edital a contratada estará sujeita à 

multa no valor de 0,1% (um décimo por cento) do valor global do contrato por mês 
de atraso ou inexecução dos serviços; 

b) Multa no valor de 2% (dois por cento) do valor total do contrato por infração a 
qualquer cláusula ou condição do contrato, e não alcançada pelo inciso anterior, 
aplicada em dobro na reincidência, que deverá ser recolhida na agência bancária em 
que o Fundo Municipal de Assistência Social de Triunfo/PE tiver conta corrente. 

 
III – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar 
com o Fundo Municipal de Assistência Social de Triunfo/PE por prazo não superior a 2 
(dois) anos; 
 
IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida 
a reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade do ressarcimento à 
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no inciso anterior. 

 
Parágrafo Primeiro – No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito 
ao contraditório e à ampla defesa; 
 
Parágrafo Segundo – As multas estabelecidas podem ser aplicadas, isolada ou 
cumulativamente, sem prejuízo das perdas e danos cabíveis, podendo ser descontadas 
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dos pagamentos devidos à CONTRATADA, e serão devolvidas, caso haja deferimento 
de possível recurso apresentados pela contratada; 
 
Cláusula Doze – Das Obrigações da Contratada 
 
São obrigações da CONTRATADA: 
 
a) Realizar a conversão de dados do sistema atualmente utilizado pelo Fundo 

Municipal de Assistência Social de Triunfo/PE, com o resgate das informações 
armazenadas no banco de dados, possibilitando que as mesmas sejam inseridas na 
base de dados do novo sistema operacional, caso o sistema seja de origem 
diferente do que será utilizado pela CONTRATADA; 

b) Orientar as corretas rotinas de utilização dos sistemas ora contratados; 
c) Orientar os serviços inerentes aos sistemas informatizados, para atender as 

necessidades do Fundo Municipal de Assistência Social de Triunfo/PE; 
d) Assumir todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 

resultantes da execução do contrato; 
e) Orientar as corretas rotinas de fornecimento, instalação, treinamento e manutenção 

de sistemas informatizados; 
f) Prestar os serviços contratados com qualidade, na forma e quantitativos definidos no 

contrato e no Termo de Referência do Tomada de Preços/FMAS nº 004/2017; 
g) Executar os serviços com pessoal habilitado, na quantidade necessária, sendo que o 

responsável somente poderá ser substituído quando autorizado pela Administração 
da Fundo Municipal de Assistência Social de Triunfo/PE; 

h) Sujeitar-se às obrigações e responsabilidades estabelecidas nos artigos 66 a 76 da 
Lei nº 8.666/93; 

i) Executar os serviços definidos neste contrato e no Termo de Referência da Tomada 
de Preços/FMAS nº 004/2017, desempenhando as atividades conforme as 
especificações e quantitativos contratados. 

 
Cláusula Treze – Das Obrigações do Contratante 
 
São obrigações da CONTRATANTE: 
 
a) Permitir acesso aos locais e equipamentos da Administração Pública para execução 

dos serviços contratados, bem como fornece informações e documentos solicitados 
pela CONTRATADA; 

b) Indicar os servidores responsáveis que receberão treinamento para execução dos 
serviços com orientação e supervisão do pessoal técnico da CONTRATADA; 

c) Realizar o pagamento dos serviços, conforme o estabelecido no contrato e na 
Tomada de Preços/FMAS nº 004/2017; 

d) Fiscalizar os serviços e supervisionar a execução das atividades contratadas. 
 
Da Publicidade 
 
Cláusula Quatorze - O presente instrumento deverá ser publicado no Quadro de 
Avisos do Fundo Municipal de Assistência Social de Triunfo, no prazo de 05 (cinco) 
dias, contados da data de sua assinatura. 
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Do Foro 
 
Cláusula Quinze – Fica eleito o Foro da Comarca de Triunfo, Estado de Pernambuco, 
com a renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para nele serem 
dirimidas as questões porventura resultantes deste contrato. 
 
E, por assim haverem ajustado, as partes assinam este contrato, em 03 (três) vias de 
igual teor e forma na presença das testemunhas abaixo, para que produza seus efeitos 
jurídicos e legais pretendidos. 
 

 
Triunfo, ____ de _________ de ______. 
 
 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Contratante 

 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Contratada 

Testemunhas: 
 

 
1- ________________________________ 
     Nome: 
     CPF: 
 
2- ________________________________ 
     Nome: 
     CPF: 
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ANEXO II – D 

 
PROCESSO/TRIUNFOPREV N° 006/2017 

 TOMADA DE PREÇO/TRIUNFOPREV N° 003/2017 
 

MINUTA DO CONTRATO 
 

Minuta do contrato firmado entre o Instituto de 
Previdência dos Servidores Públicos do Município de 
Triunfo - TRIUNFOPREV, e (empresa, firma individual 
ou profissional especializado) _________________ 

_________, referente à prestação de serviço de 
fornecimento, instalação, treinamento e manutenção 
de sistemas informatizados junto ao Instituto de 
Previdência dos Servidores Públicos do Município de 
Triunfo - TRIUNFOPREV. 

 
O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE 
TRIUNFO - TRIUNFOPREV, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob o nº 
04.783.285/0001-35, localizado na Rua Alaíde Siqueira, nº 65, Bairro Guanabara, Triunfo, 
Pernambuco, CEP: 56.870-000, representado por sua Diretora Presidente, a Sra. MARIA 
LÚCIA ALVES DE LIMA, brasileira, casada, diretora previdenciária, portador da cédula de 
identidade nº 717094 – SDS/PE e CPF nº 377.457.514-20, residente e domiciliada na Rua 
Sigismundo Pinto, nº 135, Centro, Triunfo, Pernambuco, CEP: 56.870-000, doravante 
designada simplesmente CONTRATANTE e a Empresa __________________, pessoa 
________ de direito privado, inscrita no _____ sob o nº ____________, com sede a 
_______________, neste ato representado pelo(a) Sr(a). ___________________, 
(nacionalidade, estado civil, profissão), portador da Cédula de RG sob o nº __________-
_____, e CPF sob o nº ____________, neste instrumento designado por CONTRATADA, 
considerando o disposto na Lei nº 8.666, de 21.06.1993, e a homologação do Processo 
Licitatório/TRIUNFOPREV nº 006/2017, Tomada de Preços/TRIUNFOPREV nº 003/2017, o 
CONTRATANTE e a CONTRATADA mediante Cláusulas e Condições seguintes, firmam o 
presente instrumento contratual.   
 
Do Fundamento Legal 
 
Cláusula Primeira – O presente instrumento é decorrente da autorização legal para a 
contratação disposta nos artigos 60 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93, e suas alterações 
posteriores, pelos preceitos de Direito Público, aplicando-se supletivamente os princípios 
da Teoria Geral dos Contratos e disposições de Direito Privado e o disposto no Processo 
Licitatório/TRIUNFOPREV nº 006/2017, Tomada de Preços/TRIUNFOPREV nº 003/2017 e 
seus Anexos, e a proposta de preço apresentada pela contratada que fazem parte 
integrante deste contrato. 
 
Do Objeto 
 

Cláusula Segunda – Constitui o objeto deste instrumento a contratação de empresa 
especializada para fornecimento, instalação, treinamento e manutenção de sistemas 
informatizados com software em interface gráfica de contabilidade pública integrada, 
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folha de pagamento e patrimônio, para suprir a demanda do Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos do Município de Triunfo – TRIUNFOPREV, conforme Termo de 
Referência (ANEXO I – D). 
 
Da Prestação dos Serviços 
  
Cláusula Terceira – A CONTRATADA deverá realizar os serviços na sede do Instituto de 
Previdência dos Servidores Públicos do Município de Triunfo - TRIUNFOPREV ou em outro 
local em que a contratada exerça suas atividades laborais, preferencialmente no período 
de funcionamento do TRIUNFOPREV.   
 
Cláusula Quarta – A CONTRATADA deverá realizar acompanhamento com os 
profissionais técnicos da área do objeto contratual, pelo menos 1 (um) dia por semana, e 
sempre que for solicitado pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do 
Município de Triunfo - TRIUNFOPREV, além de manter serviço de atendimento por 
telefone ou meio eletrônico, para manutenção regular das atividades desenvolvidas. 
 
Parágrafo Primeiro – A execução das atividades contratadas deverá ser efetuada com 
estrita observância às exigências estabelecidas no Edital da Tomada de 
Preços/TRIUNFOPREV nº 003/2017 e seus anexos, bem como na legislação inerente à 
matéria e à proposta de preço apresentada pelo licitante adjudicado. 
 
Dos Recursos Financeiros e Dotação Orçamentária  
 
Cláusula Quinta - As despesas do contrato decorrente desta licitação correrão por conta 
dos recursos financeiros consignados no Orçamento do Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos do Município de Triunfo - TRIUNFOPREV, para o exercício de 2017, 
aprovados pela Lei Municipal nº 1.370 de 25 de novembro de 2016. 
 
Órgão: 02 – Poder Executivo 
Unidade: 11 – Entidade Supervisionada 
Subunidade: 04 – Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Triunfo 
- TRIUNFOPREV 
Programa de Trabalho: 09.272.3001.2033.0000 – Gestão Administrativa do 
TRIUNFOPREV 
Natureza da Despesa: 33.90.39 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica 
 
Do Preço e Condições de Pagamento 
 
Cláusula Sexta - Pela execução dos serviços contratados, a CONTRATANTE pagará a 
CONTRATADA a importância mensal de R$ ______________ (____________________), 
em moeda corrente, através de cheque nominal ou depósito em conta corrente da 
CONTRATADA, Banco _________, Agência nº __________, Conta Corrente nº 
__________, no prazo de até 5 (cinco) dias após o mês que foi realizada a prestação dos 
serviços nos valores abaixo descritos. 
 
Parágrafo Primeiro – O valor global do contrato é de R$ ______________ 
(______________________), estando inclusas as duas parcelas extras no mesmo valor da 
mensal, referente à elaboração da proposta orçamentária e prestação de contas do 



 

 

 
Av. José Veríssimo dos Santos, n° 365, Bairro Guanabara, Cidade de Triunfo, Estado de Pernambuco, CEP 56870-000 

CNPJ: 11.350.659/0001-94 – Fone: (87) 3846-1365 - www.triunfo.pe.gov.br / triunfoprefeitura@gmail.com 

 

exercício, em função dos custos e carga de serviço extra realizado para execução das 
atividades adicionais. 
 
Parágrafo Segundo – Todos os tributos incidentes sobre a prestação dos serviços 
contratados serão de responsabilidade da CONTRATADA, bem como as despesas com 
treinamentos, deslocamentos, refeições, locação de sistemas de informática, e todos os 
insumos necessários ao desenvolvimento dos serviços contratados. 
 
Parágrafo Terceiro – Se o pagamento não for efetuado no prazo fixado, o valor será 
atualizado financeiramente até a data do efetivo pagamento, calculada “pró rata die” pelo 
índice estabelecido pelo Governo Federal. 
 
Parágrafo Quarto – Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA enquanto 
houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou 
inadimplência contratual. 
 
Parágrafo Quinto – A CONTRATANTE se reserva no direito de exigir da CONTRATADA, 
a comprovação da regularidade fiscal e trabalhistas (Federal, Estadual e Municipal). 
 
Da Vigência 
 
Cláusula Sétima – O prazo para execução do contrato será de 12 (doze) meses, tendo 
início em ___ de _______ de 2017 e termo final em ____ de _______ de 2018, não 
sofrendo reajuste durante este período, mas podendo ser renovado por iguais e sucessivos 
períodos na forma do art. 57, inciso II da Lei 8.666/93. 
  
Do Reajuste 
 
Cláusula Oitava – Após o período estabelecido na Cláusula anterior, caso seja prorrogado 
o prazo, o preço contratado será reajustado pelo índice IGPM da Fundação Getúlio Vargas 
– FGV. 
 
Da Rescisão 

 
Cláusula Nona – A CONTRATANTE poderá rescindir o presente contrato, 
independentemente de qualquer interpelação judicial e de pagamento de indenização, se a 
CONTRATADA deixar de cumprir com as obrigações que lhe são atribuídas neste 
instrumento e no Edital da Tomada de Preços/TRIUNFOPREV nº 003/2017 e seus anexos. 
Além do não cumprimento das cláusulas contratuais, poderá ser rescindido nos casos e 
modalidades previstas nos art. 77 a 80 da lei 866/93, salvaguardados o interesse público e 
os direitos da contratada. 
 
Cláusula Dez – Além dos casos previstos em lei, constitui motivo para rescisão do 
presente contrato, independente de interpelação judicial ou extrajudicial, sem direito da 
CONTRATADA a qualquer indenização: 
 
a) Inexecução dos serviços de forma parcial ou total por parte da CONTRATADA; 
b) A transferência a terceiros, no todo ou em parte, os serviços objeto do contrato; 
c) Declaração de inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública Municipal; 
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d) A insatisfação da CONTRATANTE em relação à qualidade de atendimento e execução 
dos serviços realizados pela CONTRATADA, mediante comunicação prévia de 15 
(quinze) dias. 

 
Das Penalidades 
 
Cláusula Onze – As penalidades a serem aplicadas em caso de descumprimento das 
obrigações por parte CONTRATADA são as previstas no capítulo IV, art. 87, da Lei n.º 
8.666/93, por infração de qualquer cláusula ou condição contratual, e pela inexecução 
parcial ou total do contrato, ou atraso injustificado na sua execução e ficará sujeita às 
seguintes penalidades, garantida a prévia defesa, pela inexecução total ou parcial do 
contrato: 
 
I – Advertência 
 
II – Multas 
 
a) Por descumprimento dos prazos previstos neste Edital a contratada estará sujeita à 

multa no valor de 0,1% (um décimo por cento) do valor global do contrato por mês de 
atraso ou inexecução dos serviços; 

b) Multa no valor de 2% (dois por cento) do valor total do contrato por infração a qualquer 
cláusula ou condição do contrato, e não alcançada pelo inciso anterior, aplicada em 
dobro na reincidência, que deverá ser recolhida na agência bancária em que o Instituto 
de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Triunfo - TRIUNFOPREV tiver 
conta corrente. 

 
III – Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Triunfo - TRIUNFOPREV 
por prazo não superior a 2 (dois) anos; 
 
IV – Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a autoridade que aplicou a penalidade do ressarcimento à 
Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção 
aplicada com base no inciso anterior. 

 
Parágrafo Primeiro – No processo de aplicação de penalidades é assegurado o direito ao 
contraditório e à ampla defesa; 
 
Parágrafo Segundo – As multas estabelecidas podem ser aplicadas isolada ou 
cumulativamente, sem prejuízo das perdas e danos cabíveis, podendo ser descontadas 
dos pagamentos devidos à CONTRATADA e serão devolvidas, caso haja deferimento de 
possível recurso apresentado pela contratada; 
 

Cláusula Doze – Das Obrigações da Contratada 
 
São obrigações da CONTRATADA: 
 
a) Realizar a conversão de dados do sistema atualmente utilizado pelo Instituto de 

Previdência dos Servidores Públicos do Município de Triunfo - TRIUNFOPREV, com o 
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resgate das informações armazenadas no banco de dados, possibilitando que as 
mesmas sejam inseridas na base de dados do novo sistema operacional, caso o 
sistema seja de origem diferente do que será utilizado pela CONTRATADA; 

b) Orientar as corretas rotinas de utilização dos sistemas ora contratados; 
c) Orientar os serviços inerentes aos sistemas informatizados, para atender as 

necessidades do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de 

Triunfo - TRIUNFOPREV; 
d) Assumir todos os encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 

resultantes da execução do contrato; 
e) Orientar as corretas rotinas de fornecimento, instalação, treinamento e manutenção 

de sistemas informatizados; 
f) Prestar os serviços contratados com qualidade, na forma e quantitativos definidos no 

contrato e no Termo de Referência do Tomada de Preços/TRIUNFOPREV nº 

003/2017; 
g) Executar os serviços com pessoal habilitado, na quantidade necessária, sendo que o 

responsável somente poderá ser substituído quando autorizado pela Administração 
do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Triunfo - 

TRIUNFOPREV; 
h) Sujeitar-se às obrigações e responsabilidades estabelecidas nos artigos 66 a 76 da 

Lei nº 8.666/93; 
i) Executar os serviços definidos neste contrato e no Termo de Referência da Tomada 

de Preços/TRIUNFOPREV nº 003/2017, desempenhando as atividades conforme as 
especificações e quantitativos contratados. 

 
Cláusula Treze – Das Obrigações do Contratante 
 
São obrigações da CONTRATANTE: 
 
a) Permitir acesso aos locais e equipamentos da Administração Pública para execução 

dos serviços contratados, bem como fornece informações e documentos solicitados 
pela CONTRATADA; 

b) Indicar os servidores responsáveis que receberão treinamento para execução dos 
serviços com orientação e supervisão do pessoal técnico da CONTRATADA; 

c) Realizar o pagamento dos serviços, conforme o estabelecido no contrato e na 
Tomada de Preços/TRIUNFOPREV nº 003/2017; 

d) Fiscalizar os serviços e supervisionar a execução das atividades contratadas. 
 
Da Publicidade 
 
Cláusula Quatorze - O presente instrumento deverá ser publicado na Forma da Lei e no 
Quadro de Avisos do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de 
Triunfo - TRIUNFOPREV, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da data de sua assinatura. 
 
Do Foro 
 
Cláusula Quinze – Fica eleito o Foro da Comarca de Triunfo, Estado de Pernambuco, com 
a renúncia de qualquer outro por mais privilegiado que seja, para nele serem dirimidas as 
questões porventura resultantes deste contrato. 
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E, por assim haverem ajustado, as partes assinam este contrato, em 03 (três) vias de igual 
teor e forma na presença das testemunhas abaixo, para que produza seus efeitos jurídicos 
e legais pretendidos. 
 

 
Triunfo, ____ de _________ de ______. 
 
 
 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Contratante 

 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Contratada 

 

Testemunhas: 
 
 
1- ________________________________ 
     Nome: 
     CPF: 
2- ________________________________ 
     Nome: 
     CPF: 
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ANEXO III  

 
MINUTA DE PROPOSTA DE PREÇO 

 
Ao Ilustríssimo (a) Senhor (a) 
Presidente da Comissão Permanente de Licitações – CPL 
Município de Triunfo/PE 
 
Proposta que faz a empresa ____________________________________ inscrita no CNPJ 
(MF) nº __________________ e inscrição estadual nº ______________, estabelecida no(a) 
______________________, telefone _______, fax _________, e-mail __________, para os 
serviços objeto do edital do Processo Licitatório/PMT nº 0105/2017, Tomada de Preços/PMT nº 
009/2017; Processo Licitatório/FMS nº 035/2017, Tomada de Preços/FMS nº 003/2017; 
Processo Licitatório/FMAS nº 027/2017, Tomada de Preços/FMAS nº 004/2017 e Processo 
Licitatório/TRIUNFOPREV nº 006/2017, Tomada de Preços/TRIUNFOPREV nº 003/2017, 
conforme descrição abaixo: 
 

Item Especificações 
Quantidade 
de  Parcelas 

Valores 

Custo mensal 
R$ 

Custo total 
R$ 

1 

Contratação de empresa 
especializada para fornecimento, 
instalação, treinamento e 
manutenção de sistemas 
informatizados com software em 
interface gráfica de contabilidade 
pública integrada, folha de 
pagamento e patrimônio e 
compras, para suprir a demanda 
da Prefeitura Municipal de 
Triunfo/PE. 

12 _______ _______ 

2 

Contratação de empresa 
especializada para fornecimento, 
instalação, treinamento e 
manutenção de sistemas 
informatizados com software em 
interface gráfica de contabilidade 
pública integrada e folha de 
pagamento, para suprir a 
demanda do Fundo Municipal de 
Saúde de Triunfo/PE. 

12 _______ _______ 

3 

Contratação de empresa 
especializada para fornecimento, 
instalação, treinamento e 
manutenção de sistemas 
informatizados com software em 
interface gráfica de contabilidade 
pública integrada, para suprir a 
demanda do Fundo Municipal de 
Assistência Social de Triunfo/PE. 

12 _______ _______ 
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4 

Contratação de empresa 
especializada para fornecimento, 
instalação, treinamento e 
manutenção de sistemas 
informatizados com software em 
interface gráfica de contabilidade 
pública integrada, folha de 
pagamento e patrimônio, para 
suprir a demanda do Instituto de 
Previdência dos Servidores 
Públicos do Município de Triunfo 
– TRIUNFOPREV. 

12 _______ _______ 

 VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R$_________ 

 
1. Especificações dos Serviços: 
 
1.1. Conforme estabelecido no ANEXO I (A, B,C e D) do edital das Tomadas de Preços; 

 
1.2. Valor mensal da proposta para Prefeitura Municipal de Triunfo/PE: R$ __________ 

(______________); 
1.3. Valor Mensal da proposta para Fundo Municipal de Saúde de Triunfo/PE: R$ _________ 

(___________); 
1.4. Valor Mensal da proposta para Fundo Municipal de Ação Social de Triunfo/PE: R$ 

_________ (___________); 
1.5. Valor Mensal da proposta para Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do 

Município de Triunfo - TRIUNFOPREV: R$ _________ (___________); 
 
1.6. Valor global da proposta R$ _________ (______________); 
 
1.7. Validade da proposta: 60 (sessenta) dias; 
 
1.8. Prazo de execução dos serviços: 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado conforme 

previsão constante da Lei Federal nº 8.666/93. 
 
Declaro para os devidos fins, que estamos de acordo com todas as condições e exigências 
estabelecidas no Edital do Processo Licitatório/PMT nº 0105/2017, Tomada de Preços/PMT nº 
009/2017; Processo Licitatório/FMS nº 035/2017, Tomada de Preços/FMS nº 003/2017; 
Processo Licitatório/FMAS nº 027/2017, Tomada de Preços/FMAS nº 004/2017 e Processo 
Licitatório/TRIUNFOPREV nº 006/2017, Tomada de Preços/TRIUNFOPREV nº 003/2017. 
 
Local e data, ____ de __________ de _____. 
 

 
Assinatura do representante legal da empresa 

(Identificação, nome e carimbo) 
 
 

Obs.: A presente proposta deverá ser preenchida por meio mecânico ou eletromecânico de 
acordo com o Edital e seus anexos. 
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ANEXO IV 

 
 
 
MINUTA DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII 

DO ARTIGO 7º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL 
 
 
 
A empresa _____________________________ inscrita no CNPJ (MF) nº 
__________________ e inscrição estadual nº ______________, estabelecida no(a) 
______________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 
_________________________, portador(a) da cédula de identidade sob o nº 
___________ e CPF nº ___________________, DECLARA, para fins do disposto no 
inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal, e Art. 27, inciso V da Lei nº 9.854/99, 
que inexiste em nossa empresa, empregado menor de 18 (dezoito) anos realizando 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem menores de 16 anos desenvolvendo 
qualquer trabalho, salvo em condições de aprendiz, a partir de 14 anos – quando for o 
caso. 
 
 
Local e data, ____ de __________ de _____. 
 
 
 
 
 

Assinatura do representante legal da empresa 
(Identificação, nome e carimbo) 
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ANEXO V 

 
 
 

MINUTA DE DECLARAÇÃO 
DE FATOS IMPEDITIVOS DE HABILITAÇÃO 

 
 
 
A empresa _____________________________ inscrita no CNPJ (MF) nº 
__________________ e inscrição estadual nº ______________, estabelecida no(a) 
______________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 
_________________________, portador(a) da cédula de identidade sob o nº 
___________ e CPF nº ___________________, DECLARA, sob  pena da Lei, que  até 
a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente processo 
licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 
 
 
Local e data, ____ de __________ de _____. 
 
 
 
 
 

Assinatura do representante legal da empresa 
(Identificação, nome e carimbo) 
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ANEXO VI 

 
 
 

MINUTA DE DECLARAÇÃO 
DE MICROEMPRESA - ME OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP 

 
 
 
 
A empresa _____________________________ inscrita no CNPJ (MF) nº 
__________________ e inscrição estadual nº ______________, estabelecida no(a) 
______________________, por intermédio de seu representante legal o(a) Sr(a) 
_________________________, portador(a) da cedula de identidade sob o nº 
___________ e CPF nº ___________________, DECLARA, sob as penas da lei que 
se enquadra na condição de Microempresa - ME ou Empresa de Pequeno Porte - EPP, 
constituída na forma da Lei Complementar nº. 123/06. 
 
Declara também que não há nenhum dos impedimentos previstos nos incisos do 
parágrafo 4º. do artigo 3º. da Lei Complementar nº. 126/06. 
 
 
Local e data, ____ de __________ de _____. 
 
 
 
 
 

Assinatura do representante legal da empresa 
(Identificação, nome e carimbo) 
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ANEXO VII 

 
 

MINUTA DE PROCURAÇÃO 
 

 
 
OUTORGANTE: Qualificação (nome, endereço, razão social, etc.) 
 
 
OUTORGADO: (Representante devidamente qualificado) 
 
 
OBJETO: Representar a Outorgante no Processo Licitatório/PMT nº 0105/2017, 
Tomada de Preços/PMT nº 009/2017; Processo Licitatório/FMS nº 035/2017, Tomada 
de Preços/FMS nº 003/2017; Processo Licitatório/FMAS nº 027/2017, Tomada de 
Preços/FMAS nº 004/2017 e Processo Licitatório/TRIUNFOPREV nº 006/2017, Tomada 
de Preços/TRIUNFOPREV nº 003/2017, promovidos pela Prefeitura Municipal de 
Triunfo/PE; Fundo Municipal de Saúde de Triunfo/PE, Fundo Municipal de Assistência 
Social de Triunfo/PE e Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de 
Triunfo – TRIUNFOPREV,  através da Comissão Permanente de Licitação – CPL. 
 
PODERES: Apresentar documentação e propostas, participar de sessões públicas de 
abertura de documentação de habilitação e de propostas, assinar as respectivas atas, 
registrar ocorrências, formular impugnações, interpor recursos, renunciar ao direito de 
recurso e assinar todos os atos e quaisquer documentos indispensáveis ao bom e fiel 
cumprimento do presente mandato. 
 
 
Local e data, ____________ ____ de __________ de _____. 
 
 
 
 
 

Assinatura do representante legal da empresa 
(Identificação, nome e carimbo) 
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TERMO DE REFERÊNCIA PARA FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 
DE TRIUNFO 

 
TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE 
SISTEMAS INFORMATIZADOS COM SOFTWARE EM INTERFACE GRÁFICA DE 
CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADA, PARA SUPRIR A DEMANDA DO FUNDO 
MUNICIPAL DEASSITÊNCIA SOCIAL DE TRIUNFO/PE. 
 
Oferecer suporte ao Fundo Municipal de Assistência Social de Triunfo/PE, bem como 
proporcionar novos conhecimentos aos servidores vinculados à área de contabilidade 
pública integrada, através de assessoria, consultoria e fornecimento de sistema 
informatizado com software em interface gráfica. 
 
1. ESPECIFICAÇÃO – OBJETO 

 
1.1. O contrato a ser firmado, tem por objetivo a prestação de serviços de instalação, 
treinamento e manutenção de sistemas informatizados com software em interface gráfica 
de contabilidade pública integrada, para suprir a demanda do Fundo Municipal de 
Assistência Social de Triunfo/PE, conforme segue: 
 
2.  JUSTIFICATIVAS 
 
2.2.  O objeto do presente termo justifica-se em razão da necessidade de atender as 
demandas do Fundo Municipal de Assistência Social de Triunfo/PE, no Setor de 
contabilidade pública integrada, para o perfeito e regular funcionamento, os seguintes 
sistemas servirá como suporte administrativo, no gerenciamento das atividades do Fundo 
Municipal de Assistência Social de Triunfo/PE, em conformidade com as exigências do 
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, Tribunal de Contas da União e demais 
normas do direito. Este Sistema servirá de apoio no controle interno do Sistema de 
contabilidade do Fundo Municipal de Assistência Social de Triunfo/PE.  
 
3. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO 
 
3.1.  O serviço resultante deste Termo de Referência deverá contemplar a 
operacionalidade dos diferentes Sistemas constantes dos Termos de Referência, parte 
integrante do presente processo, e que serão desenvolvidos, sempre, em obediência à 
Fiscalização que será designada para tal. 
 
3.2.  Inicialmente, após a assinatura da contratação entre as partes, o Contratado 
deverá, num prazo de 10 (dez) dias corridos prorrogáveis por mais 05 (cinco) dias, neste 
caso a prorrogação deverá ser solicitada pelo Contratado, para realizar a implantação, a 
conversão e treinamento de pessoal para se habilitar perante a operacionalidade dos 
Sistemas. 
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3.3.  No caso da implantação do Sistema pelo Contratado (“softwares” e todas as suas 
documentações específicas), o mesmo deverá observar o tratamento das exigências 
administrativo-financeiras do Fundo Municipal de Saúde de Triunfo/PE devendo os 
referidos Sistemas entrar em funcionamento, após os devidos testes para avaliar as suas 
funcionalidades. 
 
3.4.  O suporte técnico consistirá de acompanhamento do uso dos Sistemas 
implantados e que são mencionados no Termos de Referência. 
 
3.5. O suporte técnico deverá ser efetuado pelo Contratado, em datas estabelecidas 
pelas partes, nos dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto, sábado, domingo e 
feriado. 
 
3.6.  Para a realização de quaisquer atividades que resulte no suporte técnico de 
qualquer dos Sistemas, o Contratado deverá executar as eventuais alterações que se 
façam necessárias, sempre em obediência às determinações da Fiscalização. 
 
3.7.  Qualquer das modalidades de suporte, essas poderão ser efetuadas na sede do 
Contratado ou na sede do Contratante ficando estabelecido que o critério seja sempre do 
Contratante, mediante solicitação prévia, nunca inferior a 72 (setenta e duas) horas. 
 
3.8.  A Assessoria Técnica que será prestada pelo Contratado em relação aos Sistemas 
consistirá em: 
 

3.8.1.  Divulgação de informações de atualização das versões dos Sistemas 
licenciados pelo Contratante. 
 
3.8.2.  Geração do material magnético necessário às implantações das 
atualizações, mediante o fornecimento antecipado de dados pelo Contratante. 
 
3.8.3.  Análise e eliminação de eventuais falhas que se manifestarem no 
funcionamento dos Sistemas, mediante atendimento técnico por telefone e, caso 
necessário, na sede do Contratante, com as despesas de hospedagem, 
alimentação e transporte pagas pelo Contratante.  

 
4.  CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
4.1.  Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos legais, 
constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à 
área de competência legal do órgão licitante, não inerentes às categorias funcionais 
abrangidas por seu respectivo plano de cargos. 
 
4.2.  A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da 
Contratada e a Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que 
caracterize pessoalidade e subordinação direta. 
 
5.  VALOR ESTIMADO 
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5.1.  O valor dos serviços constante do objeto deste Termo de Referência está estimado 
no valor limite mensal de R$ 2.977,78 ( Dois mil novecentos e setenta e sete e sete 
reais e setenta e oito centavos ). 
 
6.  PRAZO DE EXECUÇÃO 
 
6.1.  O serviço, objeto deste termo, terá o prazo de 12 (doze) meses, podendo ser 
prorrogada anualmente, respeitado o limite de duração consignado no inciso II, do caput 
do art. 57 da Lei Federal n˚ 8.666/93 e atualizações posteriores. 
 
7.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de 
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 
 
7.2.  Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando 
dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 
 
7.3.  Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no 
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 
 
7.4.  Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em 
caso de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade do 
órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislação 
trabalhista; 
 
7.5.  Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e 
condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 
 
7.6.  Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da 
contratada. 
 
7.7.  Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 
 

7.7.1.  exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo 
reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto 
quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços 
de recepção e apoio ao usuário;  
 
7.7.2.  direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas 
Contratadas; 
 
7.7.3.  promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, 
mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto 
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da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi 
contratado; e 
 
7.7.4.  considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais 
do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para 
efeito de concessão de diárias e passagens. 

 
8.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
8.1.  Os serviços deverão ser prestados pela Contratada sempre que solicitado pelo 
Fundo Municipal de Assistência Social de Triunfo/PE, ou a quem for por ele designado, 
devendo oferecer pronto atendimento às consultas escritas, telefônicas, por e-mail ou 
pessoais, dando as orientações, quando lhe for solicitado, devendo responder às 
consultas nos prazos abaixo estabelecido, exceto quando tratar-se de caso urgente ou 
com prazo determinado, cuja resposta deva ocorrer em tempo hábil: 
 
a) Em até 24:00 hs (vinte e quatro horas) quando lhe for solicitada orientação verbal para 
casos corriqueiros; 
b) Em até 48:00 hs (quarenta e oito horas) para respostas a consultas por e-mails para 
caso de complexidade média; 
c) Em até 72:00 hs (setenta e duas horas) para casos complexos que ensejam 
aprofundada análise; 
 
8.2.  Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 
 
8.3.  Os serviços deverão ser realizados na sede do Fundo Municipal de Assistência 
Social de Triunfo/PE ou em outro local em que a empresa desenvolva suas atividades 
laborais, preferencialmente no período de funcionamento do Fundo Municipal de 
Assistência Social de Triunfo/PE, e, excepcionalmente, em outros municípios do Estado 
de Pernambuco, bem como outro Estado da Federação; 
 
8.4.  Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de 
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, 
de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no 
edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos 
sofridos; 
 
8.5.  Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a 
serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 
 
8.6.  Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme 
disposto neste Termo de Referência, sem repassar quaisquer custos a estes; 
 
8.7.  Apresentar à Contratante, quando do início das atividades, e sempre que houver 
alocação de novo empregado na execução do contrato, relação nominal constando nome, 
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endereço residencial e telefone dos empregados colocados à disposição da 
Administração, bem como as respectivas Carteiras de Trabalho e Previdência Social – 
CTPS, devidamente preenchidas e assinadas, para fins de conferência; 
 
8.8.  Apresentar à Contratante, quando do início das atividades, e sempre que houver 
alocação de novo empregado na execução do contrato, relação contendo nome completo, 
cargo ou atividade exercida, órgão e local de exercício dos empregados alocados, para 
fins de divulgação na internet, nos termos do artigo 87, §§ 4° e 5°, da Lei n° 12.309, de 
2010; 
 
8.9.  Substituir, no prazo de 48 horas, em caso de eventual ausência, tais como, faltas, 
férias e licenças, o empregado posto a serviço da Contratante, devendo identificar 
previamente o respectivo substituto ao Fiscal do Contrato; 
 
8.10.  Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não 
transfere responsabilidade à Contratante; 
 
8.11.  Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução 
contratual mediante depósito bancário na conta do trabalhador, de modo a possibilitar a 
conferência do pagamento por parte da Contratante; 
 
8.12.  Apresentar, quando solicitado pela Administração, atestado de antecedentes 
criminais e distribuição cível de toda a mão de obra oferecida para atuar nas instalações 
do órgão; 
 
8.13.  Não permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus 
serviços no turno imediatamente subsequente; 
 
8.14.  Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados 
alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado 
descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste 
Termo de Referência; 
 
8.15.  Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da 
Administração; 
 
8.16.  Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, 
alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a 
Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar 
desvio de função; 
 
8.17.  Manter preposto nos locais de prestação de serviço, aceito pela Administração, 
para representá-la na execução do contrato; 
 
8.18.  Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 
prestação dos serviços; 
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8.19.  Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela Contratante, os 
comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço - FGTS, e do pagamento dos salários e benefícios dos empregados 
colocados à disposição da Contratante; 
 
8.20.  Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto 
na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do 
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
 
8.21.  Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
8.22.  Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento 
do contrato; 
 
8.23.  Não se beneficiar da condição de optante pelo Simples Nacional, exceto para 
atividades de prestação de serviços previstas nos §§5º-B a 5º-E, do artigo 18, da LC 123, 
de 2006; 
 
8.24.  Comunicar formalmente à Receita Federal a assinatura do contrato de prestação 
de serviços mediante cessão de mão de obra, exceto para atividades previstas nos §§5º-
B a 5º- E, do artigo 18, da LC 123, de 2006, para fins de exclusão obrigatória do Simples 
Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação, conforme previsão do art.17, XII, 
art.30, §1º, II e do art. 31, II, todos da LC 123, de 2006. 
 
8.25.  Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de 
fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale 
transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não 
seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum 
dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
9.  INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
9.1.  A execução dos serviços será iniciada quando da assinatura do contrato. 
 

Triunfo, 10 de outubro de 2017. 

 
 
 

Carla Betânia de Sá Nogueira 
Gerente de Proteção Básica 
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TERMO DE REFERÊNCIA PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TRIUNFO 

 
TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE 
SISTEMAS INFORMATIZADOS COM SOFTWARE EM INTERFACE GRÁFICA DE 
CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADA, FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMÔNIO E 
COMPRAS, PARA SUPRIR A DEMANDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
TRIUNFO/PE. 
 
Oferecer suporte à Prefeitura Municipal de Triunfo/PE, bem como proporcionar novos 
conhecimentos aos servidores vinculados à área de contabilidade, folha de pagamento, 
patrimônio e compras, através de assessoria, consultoria e fornecimento de sistema 
informatizado com software em interface gráfica. 
 
1. ESPECIFICAÇÃO – OBJETO 

 
1.1. O contrato a ser firmado, tem por objetivo a prestação de serviços de instalação, 
treinamento e manutenção de sistemas informatizados com software em interface gráfica 
de contabilidade pública integrada, folha de pagamento e patrimônio e compras, para 
suprir a demanda da Prefeitura Municipal de Triunfo/PE, conforme segue: 
 
2.  JUSTIFICATIVAS 
 
2.2.  O objeto do presente termo justifica-se em razão da necessidade de atender as 
demandas da Prefeitura Municipal, no Setor de contabilidade, recursos humanos, 
patrimônio e compras, para o perfeito e regular funcionamento, os seguintes sistemas 
servirá como suporte administrativo, no gerenciamento das atividades do Poder Executivo 
Municipal, em conformidade com as exigências do Tribunal de Contas do Estado de 
Pernambuco, Tribunal de Contas da União e demais normas do direito. Este Sistema 
servirá de apoio no controle interno dos Sistemas de contabilidade, recursos humanos, 
patrimônio e compras deste Poder Executivo Municipal.  
 
3. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO 
 
3.1.  O serviço resultante deste Termo de Referência deverá contemplar a 
operacionalidade dos diferentes Sistemas constantes dos Termos de Referência, parte 
integrante do presente processo, e que serão desenvolvidos, sempre, em obediência à 
Fiscalização que será designada para tal. 
 
3.2.  Inicialmente, após a assinatura da contratação entre as partes, o Contratado 
deverá, num prazo de 10 (dez) dias corridos prorrogáveis por mais 05 (cinco) dias, neste 
caso a prorrogação deverá ser solicitada pelo Contratado, para realizar a implantação, a 
conversão e treinamento de pessoal para se habilitar perante a operacionalidade dos 
Sistemas. 
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3.3.  No caso da implantação do Sistema pelo Contratado (“softwares” e todas as suas 
documentações específicas), o mesmo deverá observar o tratamento das exigências 
administrativo-financeiras deste Poder Executivo devendo os referidos Sistemas entrar 
em funcionamento, após os devidos testes para avaliar as suas funcionalidades. 
 
3.4.  O suporte técnico consistirá de acompanhamento do uso dos Sistemas 
implantados e que são mencionados no Termos de Referência. 
 
3.5. O suporte técnico deverá ser efetuado pelo Contratado, em datas estabelecidas 
pelas partes, nos dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto, sábado, domingo e 
feriado. 
 
3.6.  Para a realização de quaisquer atividades que resulte no suporte técnico de 
qualquer dos Sistemas, o Contratado deverá executar as eventuais alterações que se 
façam necessárias, sempre em obediência às determinações da Fiscalização. 
 
3.7.  Qualquer das modalidades de suporte, essas poderão ser efetuadas na sede do 
Contratado ou na sede do Contratante ficando estabelecido que o critério seja sempre do 
Contratante, mediante solicitação prévia, nunca inferior a 72 (setenta e duas) horas. 
 
3.8.  A Assessoria Técnica que será prestada pelo Contratado em relação aos Sistemas 
consistirá em: 
 

3.8.1.  Divulgação de informações de atualização das versões dos Sistemas 
licenciados pelo Contratante. 
 
3.8.2.  Geração do material magnético necessário às implantações das 
atualizações, mediante o fornecimento antecipado de dados pelo Contratante. 
 
3.8.3.  Análise e eliminação de eventuais falhas que se manifestarem no 
funcionamento dos Sistemas, mediante atendimento técnico por telefone e, caso 
necessário, na sede do Contratante, com as despesas de hospedagem, 
alimentação e transporte pagas pelo Contratante.  

 
4.  CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
4.1.  Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos legais, 
constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à 
área de competência legal do órgão licitante, não inerentes às categorias funcionais 
abrangidas por seu respectivo plano de cargos. 
 
4.2.  A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da 
Contratada e a Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que 
caracterize pessoalidade e subordinação direta. 
 
5.  VALOR ESTIMADO 
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5.1.  O valor dos serviços constante do objeto deste Termo de Referência está estimado 
no valor limite mensal de R$ 4.329,00 ( Quatro mil trezentos e vinte e nove reais ). 
 
6.  PRAZO DE EXECUÇÃO 
 
6.1.  O serviço, objeto deste termo, terá o prazo de 12 (doze) meses, podendo ser 
prorrogada anualmente, respeitado o limite de duração consignado no inciso II, do caput 
do art. 57 da Lei Federal n˚ 8.666/93 e atualizações posteriores. 
 
7.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de 
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 
 
7.2.  Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando 
dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 
 
7.3.  Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no 
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 
 
7.4.  Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em 
caso de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade do 
órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislação 
trabalhista; 
 
7.5.  Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e 
condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 
 
7.6.  Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da 
contratada. 
 
7.7.  Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 
 

7.7.1.  exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo 
reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto 
quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços 
de recepção e apoio ao usuário;  
 
7.7.2.  direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas 
Contratadas; 
 
7.7.3.  promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, 
mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto 
da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi 
contratado; e 
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7.7.4.  considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais 
do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para 
efeito de concessão de diárias e passagens. 

 
8.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
8.1.  Os serviços deverão ser prestados pela Contratada sempre que solicitado pela 
Prefeitura Municipal de Triunfo/PE, ou a quem for por ele designado, devendo oferecer 
pronto atendimento às consultas escritas, telefônicas, por e-mail ou pessoais, dando as 
orientações, quando lhe for solicitado, devendo responder às consultas nos prazos abaixo 
estabelecido, exceto quando tratar-se de caso urgente ou com prazo determinado, cuja 
resposta deva ocorrer em tempo hábil: 
 
a) Em até 24:00 hs (vinte e quatro horas) quando lhe for solicitada orientação verbal para 
casos corriqueiros; 
b) Em até 48:00 hs (quarenta e oito horas) para respostas a consultas por e-mails para 
caso de complexidade média; 
c) Em até 72:00 hs (setenta e duas horas) para casos complexos que ensejam 
aprofundada análise; 
 
8.2.  Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 
 
8.3.  Os serviços deverão ser realizados na sede da Prefeitura Municipal de Triunfo/PE 
ou em outro local em que a empresa desenvolva suas atividades laborais, 
preferencialmente no período de funcionamento da Prefeitura Municipal de Triunfo/PE, e, 
excepcionalmente, em outros municípios do Estado de Pernambuco, bem como outro 
Estado da Federação; 
 
8.4.  Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de 
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, 
de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no 
edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos 
sofridos; 
 
8.5.  Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a 
serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 
 
8.6.  Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme 
disposto neste Termo de Referência, sem repassar quaisquer custos a estes; 
 
8.7.  Apresentar à Contratante, quando do início das atividades, e sempre que houver 
alocação de novo empregado na execução do contrato, relação nominal constando nome, 
endereço residencial e telefone dos empregados colocados à disposição da 
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Administração, bem como as respectivas Carteiras de Trabalho e Previdência Social – 
CTPS, devidamente preenchidas e assinadas, para fins de conferência; 
 
8.8.  Apresentar à Contratante, quando do início das atividades, e sempre que houver 
alocação de novo empregado na execução do contrato, relação contendo nome completo, 
cargo ou atividade exercida, órgão e local de exercício dos empregados alocados, para 
fins de divulgação na internet, nos termos do artigo 87, §§ 4° e 5°, da Lei n° 12.309, de 
2010; 
 
8.9.  Substituir, no prazo de 48 horas, em caso de eventual ausência, tais como, faltas, 
férias e licenças, o empregado posto a serviço da Contratante, devendo identificar 
previamente o respectivo substituto ao Fiscal do Contrato; 
 
8.10.  Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não 
transfere responsabilidade à Contratante; 
 
8.11.  Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução 
contratual mediante depósito bancário na conta do trabalhador, de modo a possibilitar a 
conferência do pagamento por parte da Contratante; 
 
8.12.  Apresentar, quando solicitado pela Administração, atestado de antecedentes 
criminais e distribuição cível de toda a mão de obra oferecida para atuar nas instalações 
do órgão; 
 
8.13.  Não permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus 
serviços no turno imediatamente subsequente; 
 
8.14.  Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados 
alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado 
descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste 
Termo de Referência; 
 
8.15.  Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da 
Administração; 
 
8.16.  Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, 
alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a 
Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar 
desvio de função; 
 
8.17.  Manter preposto nos locais de prestação de serviço, aceito pela Administração, 
para representá-la na execução do contrato; 
 
8.18.  Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 
prestação dos serviços; 
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8.19.  Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela Contratante, os 
comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço - FGTS, e do pagamento dos salários e benefícios dos empregados 
colocados à disposição da Contratante; 
 
8.20.  Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto 
na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do 
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
 
8.21.  Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
8.22.  Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento 
do contrato; 
 
8.23.  Não se beneficiar da condição de optante pelo Simples Nacional, exceto para 
atividades de prestação de serviços previstas nos §§5º-B a 5º-E, do artigo 18, da LC 123, 
de 2006; 
 
8.24.  Comunicar formalmente à Receita Federal a assinatura do contrato de prestação 
de serviços mediante cessão de mão de obra, exceto para atividades previstas nos §§5º-
B a 5º- E, do artigo 18, da LC 123, de 2006, para fins de exclusão obrigatória do Simples 
Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação, conforme previsão do art.17, XII, 
art.30, §1º, II e do art. 31, II, todos da LC 123, de 2006. 
 
8.25.  Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de 
fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale 
transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não 
seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum 
dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
9.  INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
9.1.  A execução dos serviços será iniciada quando da assinatura do contrato. 

 
 

Triunfo, 06 de Outubro de 2017. 
 

 
 

Erivaldo Miguel de Melo 
Secretário Municipal de Finanças Planejamento e Gestão 
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TERMO DE REFERÊNCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - FMS 

 
TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE 
SISTEMAS INFORMATIZADOS COM SOFTWARE EM INTERFACE GRÁFICA DE 
CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADA E FOLHA DE PAGAMENTO, PARA SUPRIR A 
DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRIUNFO/PE. 
 
Oferecer suporte ao Fundo Municipal de Saúde de Triunfo/PE, bem como proporcionar 
novos conhecimentos aos servidores vinculados à área de contabilidade pública integrada 
e folha de pagamento, através de assessoria, consultoria e fornecimento de sistema 
informatizado com software em interface gráfica. 
 
1. ESPECIFICAÇÃO – OBJETO 

 
1.1. O contrato a ser firmado, tem por objetivo a prestação de serviços de instalação, 
treinamento e manutenção de sistemas informatizados com software em interface gráfica 
de contabilidade pública integrada e folha de pagamento, para suprir a demanda do 
Fundo Municipal de Saúde de Triunfo/PE, conforme segue: 
 
2.  JUSTIFICATIVAS 
 
2.2.  O objeto do presente termo justifica-se em razão da necessidade de atender as 
demandas do Fundo Municipal de Saúde de Triunfo/PE, no Setor de contabilidade pública 
integrada e folha de pagamento, para o perfeito e regular funcionamento, os seguintes 
sistemas servirá como suporte administrativo, no gerenciamento das atividades do Fundo 
Municipal de Saúde de Triunfo/PE, em conformidade com as exigências do Tribunal de 
Contas do Estado de Pernambuco, Tribunal de Contas da União e demais normas do 
direito. Este Sistema servirá de apoio no controle interno dos Sistemas de contabilidade e 
recursos humanos do Fundo Municipal de Saúde de Triunfo/PE.  
 
3. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO 
 
3.1.  O serviço resultante deste Termo de Referência deverá contemplar a 
operacionalidade dos diferentes Sistemas constantes dos Termos de Referência, parte 
integrante do presente processo, e que serão desenvolvidos, sempre, em obediência à 
Fiscalização que será designada para tal. 
 
3.2.  Inicialmente, após a assinatura da contratação entre as partes, o Contratado 
deverá, num prazo de 10 (dez) dias corridos prorrogáveis por mais 05 (cinco) dias, neste 
caso a prorrogação deverá ser solicitada pelo Contratado, para realizar a implantação, a 
conversão e treinamento de pessoal para se habilitar perante a operacionalidade dos 
Sistemas. 
 
3.3.  No caso da implantação do Sistema pelo Contratado (“softwares” e todas as suas 
documentações específicas), o mesmo deverá observar o tratamento das exigências 
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administrativo-financeiras do Fundo Municipal de Saúde de Triunfo/PE devendo os 
referidos Sistemas entrar em funcionamento, após os devidos testes para avaliar as suas 
funcionalidades. 
 
3.4.  O suporte técnico consistirá de acompanhamento do uso dos Sistemas 
implantados e que são mencionados no Termos de Referência. 
 
3.5. O suporte técnico deverá ser efetuado pelo Contratado, em datas estabelecidas 
pelas partes, nos dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto, sábado, domingo e 
feriado. 
 
3.6.  Para a realização de quaisquer atividades que resulte no suporte técnico de 
qualquer dos Sistemas, o Contratado deverá executar as eventuais alterações que se 
façam necessárias, sempre em obediência às determinações da Fiscalização. 
 
3.7.  Qualquer das modalidades de suporte, essas poderão ser efetuadas na sede do 
Contratado ou na sede do Contratante ficando estabelecido que o critério seja sempre do 
Contratante, mediante solicitação prévia, nunca inferior a 72 (setenta e duas) horas. 
 
3.8.  A Assessoria Técnica que será prestada pelo Contratado em relação aos Sistemas 
consistirá em: 
 

3.8.1.  Divulgação de informações de atualização das versões dos Sistemas 
licenciados pelo Contratante. 
 
3.8.2.  Geração do material magnético necessário às implantações das 
atualizações, mediante o fornecimento antecipado de dados pelo Contratante. 
 
3.8.3.  Análise e eliminação de eventuais falhas que se manifestarem no 
funcionamento dos Sistemas, mediante atendimento técnico por telefone e, caso 
necessário, na sede do Contratante, com as despesas de hospedagem, 
alimentação e transporte pagas pelo Contratante.  

 
4.  CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
4.1.  Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos legais, 
constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à 
área de competência legal do órgão licitante, não inerentes às categorias funcionais 
abrangidas por seu respectivo plano de cargos. 
 
4.2.  A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da 
Contratada e a Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que 
caracterize pessoalidade e subordinação direta. 
 
5.  VALOR ESTIMADO 
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5.1.  O valor dos serviços constante do objeto deste Termo de Referência está estimado 
no valor limite mensal de R$ 2.750,00 ( Dois mil setecentos e cinquenta reais ). 
 
6.  PRAZO DE EXECUÇÃO 
 
6.1.  O serviço, objeto deste termo, terá o prazo de 12 (doze) meses, podendo ser 
prorrogada anualmente, respeitado o limite de duração consignado no inciso II, do caput 
do art. 57 da Lei Federal n˚ 8.666/93 e atualizações posteriores. 
 
7.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de 
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 
 
7.2.  Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando 
dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 
 
7.3.  Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no 
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 
 
7.4.  Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em 
caso de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade do 
órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislação 
trabalhista; 
 
7.5.  Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e 
condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 
 
7.6.  Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da 
contratada. 
 
7.7.  Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 
 

7.7.1.  exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo 
reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto 
quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços 
de recepção e apoio ao usuário;  
 
7.7.2.  direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas 
Contratadas; 
 
7.7.3.  promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, 
mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto 
da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi 
contratado; e 
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7.7.4.  considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais 
do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para 
efeito de concessão de diárias e passagens. 

 
8.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
8.1.  Os serviços deverão ser prestados pela Contratada sempre que solicitado pelo 
Fundo Municipal de Saúde de Triunfo/PE, ou a quem for por ele designado, devendo 
oferecer pronto atendimento às consultas escritas, telefônicas, por e-mail ou pessoais, 
dando as orientações, quando lhe for solicitado, devendo responder às consultas nos 
prazos abaixo estabelecido, exceto quando tratar-se de caso urgente ou com prazo 
determinado, cuja resposta deva ocorrer em tempo hábil: 
 
a) Em até 24:00 hs (vinte e quatro horas) quando lhe for solicitada orientação verbal para 
casos corriqueiros; 
b) Em até 48:00 hs (quarenta e oito horas) para respostas a consultas por e-mails para 
caso de complexidade média; 
c) Em até 72:00 hs (setenta e duas horas) para casos complexos que ensejam 
aprofundada análise; 
 
8.2.  Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 
 
8.3.  Os serviços deverão ser realizados na sede do Fundo Municipal de Saúde de 
Triunfo/PE ou em outro local em que a empresa desenvolva suas atividades laborais, 
preferencialmente no período de funcionamento do Fundo Municipal de Saúde de 
Triunfo/PE, e, excepcionalmente, em outros municípios do Estado de Pernambuco, bem 
como outro Estado da Federação; 
 
8.4.  Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de 
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, 
de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no 
edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos 
sofridos; 
 
8.5.  Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a 
serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 
 
8.6.  Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme 
disposto neste Termo de Referência, sem repassar quaisquer custos a estes; 
 
8.7.  Apresentar à Contratante, quando do início das atividades, e sempre que houver 
alocação de novo empregado na execução do contrato, relação nominal constando nome, 
endereço residencial e telefone dos empregados colocados à disposição da 
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Administração, bem como as respectivas Carteiras de Trabalho e Previdência Social – 
CTPS, devidamente preenchidas e assinadas, para fins de conferência; 
 
8.8.  Apresentar à Contratante, quando do início das atividades, e sempre que houver 
alocação de novo empregado na execução do contrato, relação contendo nome completo, 
cargo ou atividade exercida, órgão e local de exercício dos empregados alocados, para 
fins de divulgação na internet, nos termos do artigo 87, §§ 4° e 5°, da Lei n° 12.309, de 
2010; 
 
8.9.  Substituir, no prazo de 48 horas, em caso de eventual ausência, tais como, faltas, 
férias e licenças, o empregado posto a serviço da Contratante, devendo identificar 
previamente o respectivo substituto ao Fiscal do Contrato; 
 
8.10.  Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não 
transfere responsabilidade à Contratante; 
 
8.11.  Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução 
contratual mediante depósito bancário na conta do trabalhador, de modo a possibilitar a 
conferência do pagamento por parte da Contratante; 
 
8.12.  Apresentar, quando solicitado pela Administração, atestado de antecedentes 
criminais e distribuição cível de toda a mão de obra oferecida para atuar nas instalações 
do órgão; 
 
8.13.  Não permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus 
serviços no turno imediatamente subsequente; 
 
8.14.  Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados 
alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado 
descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste 
Termo de Referência; 
 
8.15.  Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da 
Administração; 
 
8.16.  Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, 
alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a 
Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar 
desvio de função; 
 
8.17.  Manter preposto nos locais de prestação de serviço, aceito pela Administração, 
para representá-la na execução do contrato; 
 
8.18.  Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 
prestação dos serviços; 
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8.19.  Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela Contratante, os 
comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço - FGTS, e do pagamento dos salários e benefícios dos empregados 
colocados à disposição da Contratante; 
 
8.20.  Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto 
na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do 
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
 
8.21.  Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
8.22.  Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento 
do contrato; 
 
8.23.  Não se beneficiar da condição de optante pelo Simples Nacional, exceto para 
atividades de prestação de serviços previstas nos §§5º-B a 5º-E, do artigo 18, da LC 123, 
de 2006; 
 
8.24.  Comunicar formalmente à Receita Federal a assinatura do contrato de prestação 
de serviços mediante cessão de mão de obra, exceto para atividades previstas nos §§5º-
B a 5º- E, do artigo 18, da LC 123, de 2006, para fins de exclusão obrigatória do Simples 
Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação, conforme previsão do art.17, XII, 
art.30, §1º, II e do art. 31, II, todos da LC 123, de 2006. 
 
8.25.  Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de 
fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale 
transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não 
seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum 
dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
9.  INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
9.1.  A execução dos serviços será iniciada quando da assinatura do contrato. 
 
 
Triunfo, 09 de outubro de 2017. 

 
 
 

Daniel Tarciano Antas Rodrigues 
Gerente de Saúde 
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TERMO DE REFERÊNCIA PARA O INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS 
SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE TRIUNFO - TRIUNFOPREV 

 
TERMO DE REFERÊNCIA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA 
PARA FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, TREINAMENTO E MANUTENÇÃO DE 
SISTEMAS INFORMATIZADOS COM SOFTWARE EM INTERFACE GRÁFICA DE 
CONTABILIDADE PÚBLICA INTEGRADA, FOLHA DE PAGAMENTO E PATRIMÔNIO, 
PARA SUPRIR A DEMANDA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE TRIUNFO/PE. 
 
Oferecer suporte ao Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de 
Triunfo – TRIUNFOPREV, bem como proporcionar novos conhecimentos aos servidores 
vinculados à área de contabilidade pública integrada, folha de pagamento e patrimônio, 
através de assessoria, consultoria e fornecimento de sistema informatizado com software 
em interface gráfica. 
 
1. ESPECIFICAÇÃO – OBJETO 

 

1.1. O contrato a ser firmado, tem por objetivo a prestação de serviços de instalação, 
treinamento e manutenção de sistemas informatizados com software em interface gráfica 
de contabilidade pública integrada, folha de pagamento e patrimônio, para suprir a 
demanda do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Triunfo – 
TRIUNFOPREV, conforme segue: 
 
2.  JUSTIFICATIVAS 
 
2.2.  O objeto do presente termo justifica-se em razão da necessidade de atender as 
demandas do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Triunfo – 
TRIUNFOPREV, no Setor de contabilidade pública integrada, folha de pagamento e 
patrimônio, para o perfeito e regular funcionamento, os seguintes sistemas servirá como 
suporte administrativo, no gerenciamento das atividades do Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos do Município de Triunfo – TRIUNFOPREV, em conformidade com as 
exigências do Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, Tribunal de Contas da 
União e demais normas do direito. Este Sistema servirá de apoio no controle interno dos 
Sistemas de contabilidade pública integrada, folha de pagamento e patrimônio do Instituto 
de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Triunfo – TRIUNFOPREV.  
 
3. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO 
 
3.1.  O serviço resultante deste Termo de Referência deverá contemplar a 
operacionalidade dos diferentes Sistemas constantes dos Termos de Referência, parte 
integrante do presente processo, e que serão desenvolvidos, sempre, em obediência à 
Fiscalização que será designada para tal. 
 
3.2.  Inicialmente, após a assinatura da contratação entre as partes, o Contratado 
deverá, num prazo de 10 (dez) dias corridos prorrogáveis por mais 05 (cinco) dias, neste 
caso a prorrogação deverá ser solicitada pelo Contratado, para realizar a implantação, a 
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conversão e treinamento de pessoal para se habilitar perante a operacionalidade dos 
Sistemas. 
 
3.3.  No caso da implantação do Sistema pelo Contratado (“softwares” e todas as suas 
documentações específicas), o mesmo deverá observar o tratamento das exigências 
administrativo-financeiras do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do 
Município de Triunfo – TRIUNFOPREV devendo os referidos Sistemas entrar em 
funcionamento, após os devidos testes para avaliar as suas funcionalidades. 
 
3.4.  O suporte técnico consistirá de acompanhamento do uso dos Sistemas 
implantados e que são mencionados no Termos de Referência. 
 
3.5. O suporte técnico deverá ser efetuado pelo Contratado, em datas estabelecidas 
pelas partes, nos dias úteis, de segunda-feira à sexta-feira, exceto, sábado, domingo e 
feriado. 
 
3.6.  Para a realização de quaisquer atividades que resulte no suporte técnico de 
qualquer dos Sistemas, o Contratado deverá executar as eventuais alterações que se 
façam necessárias, sempre em obediência às determinações da Fiscalização. 
 
3.7.  Qualquer das modalidades de suporte, essas poderão ser efetuadas na sede do 
Contratado ou na sede do Contratante ficando estabelecido que o critério seja sempre do 
Contratante, mediante solicitação prévia, nunca inferior a 72 (setenta e duas) horas. 
 
3.8.  A Assessoria Técnica que será prestada pelo Contratado em relação aos Sistemas 
consistirá em: 
 

3.8.1.  Divulgação de informações de atualização das versões dos Sistemas 
licenciados pelo Contratante. 
 
3.8.2.  Geração do material magnético necessário às implantações das 
atualizações, mediante o fornecimento antecipado de dados pelo Contratante. 
 
3.8.3.  Análise e eliminação de eventuais falhas que se manifestarem no 
funcionamento dos Sistemas, mediante atendimento técnico por telefone e, caso 
necessário, na sede do Contratante, com as despesas de hospedagem, 
alimentação e transporte pagas pelo Contratante.  

 
4.  CLASSIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
4.1.  Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos legais, 
constituindo-se em atividades materiais acessórias, instrumentais ou complementares à 
área de competência legal do órgão licitante, não inerentes às categorias funcionais 
abrangidas por seu respectivo plano de cargos. 
 
4.2.  A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da 
Contratada e a Administração Contratante, vedando-se qualquer relação entre estes que 
caracterize pessoalidade e subordinação direta. 
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5.  VALOR ESTIMADO 
 
5.1.  O valor dos serviços constante do objeto deste Termo de Referência está estimado 
no valor limite mensal de R$ 3.765,87 ( Três mil setecentos e sessenta e cinco reais e 
oitenta e sete centavos ). 
 
6.  PRAZO DE EXECUÇÃO 
 
6.1.  O serviço, objeto deste termo, terá o prazo de 12 (doze) meses, podendo ser 
prorrogada anualmente, respeitado o limite de duração consignado no inciso II, do caput 
do art. 57 da Lei Federal n˚ 8.666/93 e atualizações posteriores. 
 
7.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
7.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de 
acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta; 
 
7.2.  Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor 
especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando 
dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, e 
encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as providências cabíveis; 
 
7.3.  Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições no 
curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção; 
 
7.4.  Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto em 
caso de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela autoridade do 
órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o limite da legislação 
trabalhista; 
 
7.5.  Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e 
condições estabelecidas no Edital e seus anexos; 
 
7.6.  Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da 
contratada. 
 
7.7.  Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 
 

7.7.1.  exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo 
reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto 
quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços 
de recepção e apoio ao usuário;  
 
7.7.2.  direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas 
Contratadas; 
 
7.7.3.  promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, 
mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto 
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da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi 
contratado; e 
 
7.7.4.  considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais 
do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para 
efeito de concessão de diárias e passagens. 

 
8.  OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 
8.1.  Os serviços deverão ser prestados pela Contratada sempre que solicitado pelo 
Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Triunfo – 
TRIUNFOPREV, ou a quem for por ele designado, devendo oferecer pronto atendimento 
às consultas escritas, telefônicas, por e-mail ou pessoais, dando as orientações, quando 
lhe for solicitado, devendo responder às consultas nos prazos abaixo estabelecido, exceto 
quando tratar-se de caso urgente ou com prazo determinado, cuja resposta deva ocorrer 
em tempo hábil: 
 
a) Em até 24:00 hs (vinte e quatro horas) quando lhe for solicitada orientação verbal para 
casos corriqueiros; 
b) Em até 48:00 hs (quarenta e oito horas) para respostas a consultas por e-mails para 
caso de complexidade média; 
c) Em até 72:00 hs (setenta e duas horas) para casos complexos que ensejam 
aprofundada análise; 
 
8.2.  Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no 
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se verificarem vícios, 
defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados; 
 
8.3.  Os serviços deverão ser realizados na sede do Instituto de Previdência dos 
Servidores Públicos do Município de Triunfo – TRIUNFOPREV ou em outro local em que 
a empresa desenvolva suas atividades laborais, preferencialmente no período de 
funcionamento do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Município de 
Triunfo – TRIUNFOPREV, e, excepcionalmente, em outros municípios do Estado de 
Pernambuco, bem como outro Estado da Federação; 
 
8.4.  Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de 
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, 
de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso exigida no 
edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente aos danos 
sofridos; 
 
8.5.  Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços a 
serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor; 
 
8.6.  Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme 
disposto neste Termo de Referência, sem repassar quaisquer custos a estes; 
 
8.7.  Apresentar à Contratante, quando do início das atividades, e sempre que houver 
alocação de novo empregado na execução do contrato, relação nominal constando nome, 
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endereço residencial e telefone dos empregados colocados à disposição da 
Administração, bem como as respectivas Carteiras de Trabalho e Previdência Social – 
CTPS, devidamente preenchidas e assinadas, para fins de conferência; 
 
8.8.  Apresentar à Contratante, quando do início das atividades, e sempre que houver 
alocação de novo empregado na execução do contrato, relação contendo nome completo, 
cargo ou atividade exercida, órgão e local de exercício dos empregados alocados, para 
fins de divulgação na internet, nos termos do artigo 87, §§ 4° e 5°, da Lei n° 12.309, de 
2010; 
 
8.9.  Substituir, no prazo de 48 horas, em caso de eventual ausência, tais como, faltas, 
férias e licenças, o empregado posto a serviço da Contratante, devendo identificar 
previamente o respectivo substituto ao Fiscal do Contrato; 
 
8.10.  Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, 
tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja inadimplência não 
transfere responsabilidade à Contratante; 
 
8.11.  Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução 
contratual mediante depósito bancário na conta do trabalhador, de modo a possibilitar a 
conferência do pagamento por parte da Contratante; 
 
8.12.  Apresentar, quando solicitado pela Administração, atestado de antecedentes 
criminais e distribuição cível de toda a mão de obra oferecida para atuar nas instalações 
do órgão; 
 
8.13.  Não permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste seus 
serviços no turno imediatamente subsequente; 
 
8.14.  Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados 
alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que ficar constatado 
descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste 
Termo de Referência; 
 
8.15.  Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas da 
Administração; 
 
8.16.  Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, 
alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a 
Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de evitar 
desvio de função; 
 
8.17.  Manter preposto nos locais de prestação de serviço, aceito pela Administração, 
para representá-la na execução do contrato; 
 
8.18.  Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer da 
prestação dos serviços; 
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8.19.  Fornecer mensalmente, ou sempre que solicitados pela Contratante, os 
comprovantes do cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do 
Tempo de Serviço - FGTS, e do pagamento dos salários e benefícios dos empregados 
colocados à disposição da Contratante; 
 
8.20.  Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto 
na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do 
trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 
 
8.21.  Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações 
assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 
 
8.22.  Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento 
do contrato; 
 
8.23.  Não se beneficiar da condição de optante pelo Simples Nacional, exceto para 
atividades de prestação de serviços previstas nos §§5º-B a 5º-E, do artigo 18, da LC 123, 
de 2006; 
 
8.24.  Comunicar formalmente à Receita Federal a assinatura do contrato de prestação 
de serviços mediante cessão de mão de obra, exceto para atividades previstas nos §§5º-
B a 5º- E, do artigo 18, da LC 123, de 2006, para fins de exclusão obrigatória do Simples 
Nacional a contar do mês seguinte ao da contratação, conforme previsão do art.17, XII, 
art.30, §1º, II e do art. 31, II, todos da LC 123, de 2006. 
 
8.25.  Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos 
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de 
fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale 
transporte, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não 
seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum 
dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993. 
 
9.  INÍCIO DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
 
9.1.  A execução dos serviços será iniciada quando da assinatura do contrato. 
 

 
Triunfo, 06 de Outubro de 2017. 

 
 

 
Michelle Nunes Barbosa 

Diretora Administrativa Financeira 
 


