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EDITAL 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 

 
LICITAÇÃO EXCLUSIVAMENTE PARA MICROEMPRESAS - ME E EMPRESAS DE PEQUENO 

PORTE – EPP E MICROEMPREENDOR INDIVIDUAL - MEI. 

 
PREÂMBULO 

 

A AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV, através da Pregoeira Pública 

Vanusa Souza Nascimento, designado pela Portaria nº 002/2019 publicada em 02/01/2019, torna 

público a instauração da licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO 

GLOBAL, regido pela Lei Federal nº 10.520 de 17.07.2002, Lei Complementar n° 123 de 14.12.2006, 

alterada pela Lei Complementar nº 147 07/08/2014 aplicando subsidiariamente, no que couberem, as 

disposições contidas na lei Federal n° 8.666 de 21.06.1993 e demais normas regulamentares 

aplicáveis à espécie, a realizar-se às 12h00min no dia 19 de Julho de 2019, na Sede do 

IPOJUCAPREV, situada na Rua do Comércio, nº. 152 – Centro – Ipojuca – PE. 

 
OBSERVAÇÃO: Na hipótese de não haver expediente na data fixada, ficará a sessão adiada para o 
primeiro dia útil subseqüente, no mesmo local e hora, salvo as disposições em contrário. 
 
 
1. DO OBJETO 
 
1.1 A presente licitação tem por objeto a Contratação de empresa especializada em tecnologia da 
informação para a cessão de direito de uso (locação) de software para análise e gestão de 
produtos de investimento para o IPOJUCAPrev, de acordo com as características e quantidades 
previstas no ANEXO I, do presente edital. 
 
 
2. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 

 
2.1 Poderão participar deste Pregão Presencial exclusivamente as empresas enquadradas como 
Microempresa – ME, Empresa de Pequeno Porte – EPP e Microempreendedores Individuais – MEI, 
nos termos da Lei Complementar n° 123/2006, no seu inciso I, do Art. 48 (Redação dada pela Lei 
Complementar nº 147/2014) desde que atendam o disposto nos títulos DOS DOCUMENTOS DE 
HABILITAÇÃO e DA PROPOSTA DE PREÇOS, e apresentarem a Declaração de Pleno Atendimento 
aos Requisitos de Habilitação – Anexo II.   
 

2.2 Estarão impedidas de participar deste Pregão Presencial: 
 

a) Estejam cumprindo a penalidade de suspensão temporária imposta pela Administração, nos 
termos do art. 87, III da Lei n. 8.666/93; 
 

b) Sejam declarados inidôneos em qualquer órgão da Administração Pública, nos termos do art. 
87, IV da Lei n. 8.666/93; 

 
c) Estejam impedidos de licitar e contratar, com base no art. 7º da Lei n. 10.520/02. 

 
d) O autor do projeto básico ou executivo, pessoa física ou jurídica;  
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e) Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou 
executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor de mais 
de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsável técnico ou 
subcontratado;  

 
f) Servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação. 

 
 
3. DO CREDENCIAMENTO 
 
3.1 Instaurada a sessão, os licitantes, por intermédio de seus representantes, apresentarão 
declaração dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, podendo assinar 
a declaração em modelo fornecido pelo Pregoeira. 
 
3.2 Para o credenciamento deverão ser apresentados os seguintes documentos: 

a) Ato de inscrição, devidamente registrado na Junta comercial, consolidado ou com alterações, 
se houver, em se tratando de empresários individuais; 

b) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e todas as suas alterações ou o respectivo 
instrumento de consolidação contratual em vigor, com as alterações, se houver, devidamente 
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresariais; 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício, em se tratando de Sociedade por Ações; 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir; 

e) Tratando-se de procurador, além dos documentos exigidos nos itens a, b, c, d, com indicação 
dos poderes do mandante para outorga, o instrumento de procuração pública ou particular 
com firma reconhecida, com poderes específicos para formular lances, negociar preço, 
interpor recursos, desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao 
certame; 

f) Documento oficial de identificação que contenha foto do representante (sócio ou procurador) 
do licitante; 

g) Declaração de Pleno Atendimento aos requisitos de Habilitação, conforme modelo ANEXO II 
deste edital; 

h) Comprovação dos Benefícios da Lei Complementar Nº 123/2006, alterada pela Lei 
Complementar nº 147 07/08/2014. 

h.1) A condição de Microempresa (ME), de Empresa de Pequeno Porte (EPP), para efeito do 

tratamento diferenciado previsto na Lei Complementar 123/2006 (arts. 42 a 45), deverá ser 

comprovada mediante: 

I – Empresas optantes pelo Sistema Simples de Tributação: 

a) Comprovante de opção pelo Simples obtido através do site da Secretaria da Receita 
Federal, http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.htm; 

II – Empresas não optantes pelo Sistema Simples de Tributação: 

a) Balanço Patrimonial e Demonstração do Resultado do Exercício – DRE comprovando 
ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II do Artigo 3º da LC 
123/2006; 

b) Cópia da Declaração de Informação Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ e 

http://www.receita.fazenda.gov.br/PessoaJuridica/simples/simples.htm
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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; 

h.2) Os documentos relacionados na alínea h.1 poderão ser substituídos pela certidão 

expedida pela Junta Comercial, nos termos da Instrução Normativa do DNRC nº 103 do 

Departamento de Registro Empresarial e Integração (DREI) da Secretaria de Micro e 

Pequena empresa, vinculada à Presidência da República. 

h.3) Além dos documentos exigidos na alínea h.1, o licitante deverá apresentar Declaração 

de Cumprimento das Condições de Habilitação Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, 

conforme Anexo. 

h.4) Os documentos de comprovação da condição de beneficiária da Lei Complementar nº 

123/2006, quando apresentados pela licitante, deverá ser feito junto com o credenciamento a 

que se refere o item 3 deste Edital. 

 
3.3 As credenciais, as declarações e o documento de que tratam os subitens acima, devem ser 

apresentados em separado dos envelopes n° 01 e 02 e serão anexadas ao processo. 

3.4 Os licitantes que não se fizerem representar ou cujos representantes não portarem documentos 

que os credenciem e os identifiquem não poderão rubricar documentos ou praticar outros atos 

pertinentes a esta licitação. 

3.5 Será admitido apenas 01 (um) representante para cada licitante credenciado. 

3.6 É vedada à representação de mais de um licitante por um mesmo representante. 

3.7 Os documentos necessários para Credenciamento poderão ser apresentados em original, ou por 

qualquer processo de cópia, desde que autenticada por tabelião de notas ou ainda por publicação em 

órgão de imprensa oficial, observados sempre os respectivos prazos de validade. 

3.8 Será facultada a possibilidade de autenticação de cópias dos documentos pelo Pregoeira ou por 

membro de sua equipe de apoio. 

 
4. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS 
REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO. 
 
4.1 A declaração de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, de acordo com modelo 
estabelecido no Anexo II do Edital, deverá ser apresentada fora dos envelopes números 01 e 02, 
mencionados adiante. 

 
4.2 No local, data e horário fixado no preâmbulo deste Edital, cada licitante deverá apresentar à 
Pregoeira, a proposta e os documentos para habilitação, separadamente, em 02 envelopes fechados 
e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além do nome da proponente, os seguintes dizeres: 
 
ENVELOPE N° 01 – PROPOSTA DE PREÇO 
A AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA – IPOJUCAPREV 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2019 
DATA: 12/05/2019 – 10h00min 
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ENVELOPE N° 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
A AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA – IPOJUCAPREV 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2019 
DATA: 12/05/2019 – 10h00min 
 
 
5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS 
 
5.1 A proposta de preço contida no Envelope Proposta deverá ser apresentada em uma via, emitida 
por computador ou datilografada, redigida com clareza, sem emendas, rasuras, acréscimos ou 
entrelinhas, datada e assinada pelo representante legal do licitante. 
 
5.2 A proposta de preço deverá conter as seguintes indicações: 
 

a) Número do Processo e do Pregão; 
b) Razão Social e CNPJ; 
c) Descrição do objeto da presente licitação; 
d) Descrição do prazo de vigência do contrato, que será de 12 (doze) meses consecutivos, a 

contar da data da celebração do contrato, podendo ser prorrogado nos termos do inciso IV, 
do Art. 57 da Lei n.º. 8.666/93, desde que os serviços estejam sendo prestados dentro dos 
padrões de qualidade exigidos, e os preços e as condições sejam vantajosos para o 
IPOJUCAPREV; 

e) Número (s) de telefone (s) e de fax, e-mail, se houver, endereço com CEP, indicação do 
banco, com agência e número de conta, para efeito de emissão de nota de empenho e 
posterior pagamento; 

 
5.3 A proposta deverá ter validade mínima de 60 (sessenta) dias contados da data de recebimento e 
abertura dos envelopes Proposta e Documentação. 
 
5.4 Na proposta a ser apresentada,a licitante deverá informar obrigatoriamente o(s) valor(es) 
mensal(is) com até 02(duas) casas decimais, e global/anual do objeto, descrevendo 
detalhadamente as suas características técnicas em conformidade com o Termo de Referência e 
modelo de proposta de preços – Anexo VII. 

5.4.1 Facultado a utilização do modelo de proposta constante no Anexo VII, podendo a 
licitante, caso prefira, utilizar modelo próprio, contanto que esteja de acordo com as 
exigências apresentadas no item 7 do Edital. 

 
5.5 Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com 
relação a preço, pagamento, prazo ou qualquer condição que importe a modificação dos termos 
originais, ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais, alterações essas 
que serão avaliadas pela autoridade competente do IPOJUCAPREV. 
 
5.6 Declaração formal de que nos preços ofertados estão incluídas despesas com administração, 
pessoal, obrigações patrimoniais, Trabalhistas, transporte, ferramentas e utensílios, equipamentos, e 
todos os tributos e demais encargos decorrentes da prestação dos serviços. 
 
6. DA ACEITABILIDADE DAS PROPOSTAS 
 
6.1 Não se admitirá proposta que apresentar preços, irrisório ou de valor zero, incompatíveis com os 
preços praticados no mercado. 
 
6.2 O Pregoeira poderá solicitar parecer de técnicos pertencentes ao Quadro de Pessoal do Município 
de Ipojuca 
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7. DO JULGAMENTO, CLASSIFICAÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS 
 
7.1 Para julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO 
GLOBAL. 
 
7.2 Durante o julgamento e a análise das propostas, será verificada, preliminarmente, a conformidade 
das propostas apresentadas com os requisitos estabelecidos neste Edital, devendo ser classificadas 
para a etapa competitiva, ou seja, fase de lances verbais, somente aquelas que atenderem 
plenamente a esses requisitos. 
 
7.3 Feito isso, o Pregoeira classificará a licitante autora da proposta de menor preço global e todas 
aquelas apresentadas com preços sucessivos e superiores em até 10% (dez) por cento, em relação 
ao menor preço ofertado, dispostos em ordem crescente, para que os representantes legais das 
licitantes participem da etapa de lances verbais. 
 
7.4 Quando não forem identificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas, a partir do critério 
definido no item anterior, o Pregoeira fará a classificação dos 03 (três) menores preços sucessivos, 
em ordem crescente, quaisquer que sejam os valores ofertados, para que os representantes legais 
participem, também, da etapa de lances verbais. Havendo empate no terceiro valor, serão 
convocadas todas as licitantes que tiverem ofertado o mesmo preço. 
 
7.5 - Após a análise das propostas, estas serão desclassificadas quando: 
 

7.5.1 - Apresentarem preços excessivos ao valor estimado ou com preços manifestamente 
inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade 
através de documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os 
de mercado e que os coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do 
objeto; 

 
7.5.2 - Não atenderem às exigências contidas neste Pregão. 

 
8. DOS LANCES VERBAIS 
 
8.1 Somente poderão ofertar lances, a licitante ou seu representante legal devidamente credenciado. 

8.2 A licitante oferecerá lance verbal sobre o preço global. 

9.3 Analisadas as propostas apresentadas e concluída a etapa de lances verbais, a classificação final 

far-se-á pela ordem crescente dos preços. 

8.4 Será considerada como mais vantajosa para o IpojjucaPrev à oferta de menor preço global, 

proposto e aceito, obtido na forma do item anterior. 

8.5 No caso de empate em duas ou mais propostas, e não havendo lances, será efetuado sorteio em 

ato público, com a participação de todos os licitantes.     

8.6 Aceita a proposta de menor preço global, será aberto o envelope Documentação, contendo os 

documentos de habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições 

habilitatórias. 

8.7 Nas situações previstas nos incisos XI e XVI do art. 4º da Lei 10.520/02, o Pregoeira poderá 

negociar diretamente com o proponente para que seja obtido melhor preço: 

8.8 Caso não se realize lances verbais ou a empresa não credencie representante para participar da 
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sessão, serão considerados os preços das propostas escritas; 

a) Neste caso ficará a critério do Pregoeira e da equipe de apoio adjudicar a empresa pelo preço 

cotado, tendo como parâmetro o orçamento do IpojucaPrev. 

b) Não poderá haver desistência dos lances ofertados, sujeitando-se o proponente desistente às 

penalidades constantes neste edital. 

8.9 Verificado que a proposta de Menor Preço Global atende às exigências fixadas neste Edital, 

quanto à proposta e à habilitação, será a respectiva licitante declarada vencedora do certame. 

8.10 O Licitante declarado vencedor (em caso de haver lances), quando devidamente 

habilitado, deverá apresentar no prazo de 03 (três) dias úteis, proposta ajustada em função dos 

lances. 

 
9. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
 
9.1 Os documentos necessários à habilitação deverão ser apresentados em original, por qualquer 
processo de cópia autenticada por Cartório de Notas ou cópia acompanhada do original para 
autenticação pelo Pregoeira ou por membro da equipe de apoio da Administração, ou publicação em 
órgão da imprensa oficial. 

 
a) Todas as folhas dos documentos constantes dos envelopes deverão ser rubricadas e numeradas 
seqüencialmente da primeira à última folha, na ordem solicitada, de modo a refletir o seu número 
exato. 
 
9.2 A documentação relativa à habilitação jurídica consistirá em: 
 
a) Ato de inscrição, devidamente registrado na Junta comercial, consolidado ou com alterações, 
se houver, em se tratando de empresários individuais. 
 

b) Ato constitutivo, Estatuto ou Contrato Social e todas as suas alterações ou o respectivo 
instrumento de consolidação contratual em vigor, com as alterações, se houver, devidamente 
registrado na Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresariais. 
 

c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria 
em exercício, em se tratando de Sociedade por Ações. 
 

d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão 
competente, quando a atividade assim o exigir. 

 

9.2.1 O Objeto Social das empresas participantes deste Pregão deverá ser igual ou simular ao que 

dispõe o subitem 1.1 deste Edital.  

 

9.2.2 As empresas que apresentarem os documentos exigidos nas alíneas a, b, c, d, e, f do 

subitem 3.2, estão facultadas à apresentação dos documentos exigidos no subitem 9.2 deste edital. 

 
9.3 A documentação relativa à regularidade fiscal e trabalhista consistirá em: 
 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (C.N.P.J.); 
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b) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal, através de Certidão Negativa de Débitos 
relativos a Tributos Federais e Dívida Ativa da União expedida pela Procuradoria Geral da 
Fazenda Nacional e Receita Federal do Brasil, ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa; 

 
c) Prova de regularidade relativa ao Fundo deGarantia por Tempo de Serviço – FGTS, 

comprovada através de apresentação de certidão fornecida pela Caixa Econômica Federal; 
 

d) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social, através da Certidão Negativa de Débito – 
CND ou Certidão Positiva com efeitos de Negativa, emitida pela Receita Federal do Brasil; 

 
e) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual, comprovada mediante o fornecimento 

de Certidão de Regularidade Fiscal - CRF emitida pela Secretaria da Fazenda do domicílio ou 
sede do licitante. Considerando-se o licitante com filial no Estado de Pernambuco, deverá 
apresentar, também, a CRF de Pernambuco; 

 
f) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, comprovada mediante o fornecimento 

de Certidão de Regularidade Fiscal Municipal emitida pela Prefeitura Municipal do domicílio 
ou sede da licitante; 

 
g) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho, através de Certidão Negativa de 

Débitos Trabalhistas – CNDT, de acordo com a Lei Federal nº 12.440/2011 e Resolução 
Administrativa nº 1.470/2011 do TST. 

 
9.3.1 As microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar toda a 
documentação exigida para efeito da regularidade fiscal, mesmo que apresente alguma 
restrição; 
 
9.3.2 Havendo restrição na regularidade fiscal da microempresa e empresa de pequeno porte, será 
assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo momento inicial corresponderá ao momento em que 
o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogável por igual período, a critério da 
administração, para regularização, pagamento ou parcelamento do débito e emissão de eventuais 
certidões negativas ou positivas com eleito de negativa.  
 
9.4 A Documentação relativa à Qualificação Técnica consistirá em: 
 

a) Apresentar ATESTADO(s) OU DECLARAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA, em nome da 
licitante, expedido por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprove a aptidão 
para desempenho de atividade pertinente e compatível em características com o objeto do 
Termo de Referência; 
 

9.5 A Documentação relativa à Qualificação Econômico-Financeira consistirá em: 
 

a) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, expedida pelo distribuidor ou 
distribuidores (caso exista mais de um) da sede da licitante, ou de seu domicílio OU, no 
caso de empresas em recuperação judicial, que já tenham tido o plano de recuperação 
homologado em juízo, certidão emitida pela instância judicial competente que certifique 
que a licitante está apta econômica e financeiramente a participar do procedimento 
licitatório; 
 

b) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial referente aos processos em 1º e 
2º grau distribuídos pelo PJe (processos judiciais eletrônicos) da sede da licitante ou de 
seu domicílio; 

 
b.1) A certidão descrita na alínea b somente é exigível quando a certidão negativa de 

Falência ou Recuperação Judicial do Estado da sede da licitante ou de seu domicílio 
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(alínea e) contiver a ressalva expressa de que não abrange os processos judiciais 

eletrônicos; 

b.2) Caberá ao licitante obter a Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial, 

de acordo com as disposições normativas do respectivo Estado da Federação da sede 

da licitante ou de seu domicílio. 

b.3) A(s) empresa(s) em recuperação judicial, está(ão) dispensada(s) da apresentação 

das exigências na alínea “a” e “b”, desde que  comprove a sua capacidade econômica. 

 
9.6 Declarações: 

 

a) Declaração expressa (Modelo – Anexo III) de que não emprega menor de dezoito anos em 
trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 
 

b) Declaração Negativa de Inidoneidade (Modelo – Anexo IV) 
 

 
9.7 Não será aceito qualquer protocolo de entrega ou de solicitação de documentos em substituição 
aos documentos relacionados neste Edital. 
 
9.8 Será inabilitado o licitante que deixar de apresentar quaisquer documentos exigidos ou apresentá-
los em desacordo com as exigências deste edital, ressalvadas as restrições relativas à regularidade 
fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte, nos termos da Lei Complementar n° 123 de 
14.12.2006. 
 
 
10. DAS IMPUGNAÇÕES E RECURSOS ADMINISTRATIVOS 
 
10.1 Das Impugnações 
 
10.1.1 Até 02 (dois) dias úteis anteriores à data fixada para recebimento das propostas, qualquer 
pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o presente Edital, sempre por 
escrito e mediante protocolo, na Comissão Permanente de Licitações do IPOJUCAPREV, no 
endereço indicado no preâmbulo deste edital. 
 
10.2 Dos Recursos 
 
10.2.1 Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar, imediata e motivadamente, a 
intenção de recorrer, sendo permitida a Pregoeira a retratação, devidamente motivada, de sua 
decisão, nos termos da Lei nº 10.520/02. 
 
10.2.2 Em havendo interesse em recorrer, o licitante interessado fará uma síntese das razões do 
recurso, sendo-lhe permitida a juntada de documentos no prazo de 03 (três) dias, contados a partir do 
encerramento da sessão pública, devendo os documentos serem entregues na Comissão 
Permanente de Licitações do IPOJUCAPREV.   
 
10.2.3 Neste caso, todos os demais licitantes serão intimados, na sessão pública, a apresentar 
contrarrazões, no mesmo prazo de 03 (três) dias, contados a partir do término do prazo do recorrente. 
 
10.2.4 A falta de manifestação imediata e motivada dos licitantes importará a decadência do direito de 
recurso. 
 
10.2.5 Os recursos interpostos e as respectivas contrarrazões serão deliberados pela autoridade 
superior, após apreciação pelo Pregoeira, no prazo de 05 (cinco) dias úteis. 
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10.2.6 O acolhimento do recurso importará na invalidação exclusivamente dos atos insuscetíveis de 
aproveitamento. 
 
10.2.7 O recurso interposto contra decisão do Pregoeira terá efeito suspensivo. 
 
11. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO 
 
11.1 Não havendo recurso, o Pregoeira fará imediatamente a adjudicação do objeto da licitação ao 
proponente declarado vencedor e encaminhará o processo a Autoridade Superior para homologação. 
 
11.2 Em havendo recurso, o Pregoeira encaminhará o processo à autoridade superior para deliberar 
sobre o mesmo. Após a deliberação, o processo será adjudicado e homologado pela autoridade 
superior.  
 
 
12.  DAS PENALIDADES 

 
12.1 A inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na execução ou 
qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitará o contratado, sem prejuízo da 
responsabilidade civil ou criminal que couber às seguintes penalidades, que deverá (ão) ser 
graduada(s) de acordo com a gravidade da infração: 
 

a) Advertência; 
b) Multa administrativa; 
c) Suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública do Município do Ipojuca; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública do 

Município do Ipojuca. 
 

12.2 O LICITANTE que, convocado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, não celebrar o contrato, 
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução 
do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e 
contratar com o Município do Ipojuca, e terá o seu registro no Cadastro de Fornecedores suspenso 
pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em edital, contrato e das 
demais cominações legais. 
 
12.3 A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta 
cometida. 
 
12.4 A imposição das penalidades é de competência exclusiva do IPOJUCAPREV. 
 
12.5 A advertência e a multa, prevista nas alíneas a e b do item 12.1, será imposta pelo Presidente 
Executivo do IPOJUCAPREV. 

 
12.6 A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Pública do Município do Ipojuca, prevista na alínea c, do item 12.1, será imposta 
pelo próprio Presidente Executivo do IPOJUCAPREV, devendo, neste caso, a decisão ser 
submetida à apreciação da Procuradoria Jurídica desta Autarquia. 
 
12.7 A aplicação da sanção prevista na alínea d, do item 12.1, é de competência exclusiva do 
Presidente Executivo do IPOJUCAPREV. 
 
12.8 A multa administrativa, prevista na alínea b, do item 12.1: 
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a) Corresponderá ao valor de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada 
de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não 
executadas; 

b) Poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra; 
c) Não tem caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por 

perdas e danos das infrações cometidas; 
d) Deverá ser graduada conforme a gravidade da infração; 
e) Nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver sido 

inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor 
do contrato ou do empenho. 

 
12.9 A advertência poderá ser aplicada quando a LICITANTE não apresentar a documentação 
exigida no item 12.8, no prazo de 10 (dez) dias da sua exigência, o que configura a mora. 
 
12.10 A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Pública do Município do Ipojuca, prevista na alínea c, do item 12.1: 
 

a) Não poderá ser aplicada em prazo superior a 2 (dois)anos; 
b) Sem prejuízo de outras hipóteses, deverá ser aplicada quando o adjudicatário faltoso, 

sancionado com multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido. 
c) Será aplicada, pelo prazo de 1 (um) ano, conjuntamente à rescisão contratual, no caso de 

descumprimento total ou parcial do objeto, configurando inadimplemento. 
 

12.11 A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública do 
Município do Ipojuca, prevista na alínea c, do item 12.1, perdurará pelo tempo em que os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração 
Pública pelos prejuízos causados. 
 
12.12 A reabilitação poderá ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. 
 
12.13 O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a LICITANTE à 
multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, por dia útil que exceder o prazo, sobre o valor da 
Autorização de Despesa, ou do saldo não atendido, respeitado o limite do art.412 do Código Civil, 
sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pela Administração ou da aplicação 
das sanções administrativas previstas neste edital e na legislação inicialmente citada. 
 
12.14 Se o valor das multas previstas na alínea b, do item 12.1, e no item 12.13, aplicadas 
cumulativamente ou de forma independente, forem superiores ao valor da garantia prestada, além da 
perda desta, responderá o infrator pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. 
 
12.15 A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, 
garantido o contraditório e a defesa prévia. 
 
12.16 A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação do interessado que indicará a 
infração cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicação da penalidade, 
assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for ocaso. 
12.17 Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa prévia. 
 
12.18 A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a apresentação da defesa. 
 
12.19 A defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, no caso de 
aplicação das penalidades previstas nas alíneas a, b e c, do item 12.1, e no prazo de 10 (dez) dias, 
no caso da alínea d, do item 12.1. 
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14.20 Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pela autoridade 
competente, devendo ser apresentada a devida motivação, com a demonstração dos fatos e dos 
respectivos fundamentos jurídicos. 
 
12.21 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do prazo estipulado pela 
Entidade, sem que haja justo motivo para tal, caracterizará o descumprimento total da obrigação 
assumida e determinará a aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, 
cabendo, ainda, a aplicação das demais sanções administrativas. 
 
12.22 As penalidades previstas no item 12.1 também poderão ser aplicadas às LICITANTES e ao 
adjudicatário. 
 
12.23 As LICITANTES, adjudicatários e contratados que forem penalizados com as sanções de 
suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar e a declaração de 
inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade da Administração Federal, 
Estadual, Distrital e Municipal ficarão impedidos de contratar com a Administração Pública do 
Município do Ipojuca enquanto perdurarem os efeitos da respectiva penalidade. 
 
12.24 As penalidades impostas às LICITANTES serão registradas pelo IPOJUCAPREV no 
Cadastro de Fornecedores do Estado, por meio do SIGA. 
 
12.25. Após o registro mencionado no item acima, deverá ser remetido para a Comissão Permanente 
de Licitação desta Autarquia o extrato de publicação no Diário Oficial do Estado do ato de aplicação 
das penalidades citadas nas alíneas c e d do item 12.1, de modo a possibilitar a formalização da 
extensão dos seus efeitos para todos os órgãos e entidades da Administração Pública do Estado de 
Pernambuco e mormente do Município do Ipojuca 
 
13. DO INSTRUMENTO CONTRATUAL 
 
13.1 DA FORMALIZAÇÃO 
 
13.1.1 A empresa vencedora do certame terá o prazo de 05 (cinco) dias, contado a partir da 
convocação, para assinar o Contrato. 
 
13.1.2 A recusa injustificada da empresa vencedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido acarretará a aplicação das penalidades 
estabelecidas no item 13 deste edital. 
 
13.1.3 No ato da contratação, se for o caso, a empresa vencedora deverá apresentar documento de 
procuração devidamente reconhecido em cartório, que habilite o seu representante a assinar o 
contrato em seu nome. 
 
13.1.4 Quando a empresa vencedora não apresentar situação regular, no ato da assinatura do 
contrato, será verificada a aceitabilidade da proposta e a habilitação de outra licitante, observada a 
ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao 
Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor, a ele adjudicado o objeto do certame e 
convocada para celebrar o contrato. 
 
 
14.  DA RESCISÃO CONTRATUAL 

 
14.1 A inexecução total ou parcial do objeto desta licitação ensejará a rescisão do contrato, conforme 
disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº. 8.666/93. 
 
14.2 Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, 
assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
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14.3 A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos 
casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal nº. 8.666/93, ou nas 
hipóteses do artigo 79 do mesmo diploma legal, quando cabível. 
 
14.4 A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 
 
15. DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DO REAJUSTE 
 
15.1 O prazo de vigência do contrato, decorrente desta licitação, será de 12 (doze) meses 
consecutivos, a contar da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do inciso IV, 
do Art. 57 da Lei n.º 8.666/93 e posteriores alterações, desde que os serviços estejam sendo 
prestados dentro dos padrões de qualidade exigidos, e o desconto e as condições sejam vantajosos 
para o IPOJUCAPREV. 
 
15.2 Na hipótese de prorrogação do prazo contratual o valor poderá ser reajustado pelo IPCA – 
Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo IBGE – Índice Brasileiro de 
Geografia e Estatística. 
 
16. DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
 
16.1 A CONTRATADA executará os serviços ora contratados, identificados nos itens 1.1 e 3 do 
termo de Referência, através do fornecimento de Sistema de Informações (Software), sendo vedado a 
transferência a terceiros, total ou parcial, dos serviços objeto da licitação, sem anuência expressa do 
CONTRATANTE. 
 
16.2 O detalhamento operacional dos serviços poderá ser alterado de acordo com a dinâmica do 
mercado.  
 
16.3 Os serviços deverão ser iniciados a partir da data de assinatura do contrato. 
 
16.5 A fiscalização exercida no interesse da Administração da AUTARQUIA, não exclui, nem reduz a 
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na sua 
ocorrência, não implicará co-responsabilidade do Poder Público e de seus agentes. 
 
17. DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
17.1 O pagamento deverá ser efetuado mensalmente à CONTRATADA em até 30 (trinta) dias úteis, 
do mês subsequente à prestação de serviços, mediante apresentação da nota fiscal/fatura contendo 
atesto do gerente responsável pelo acompanhamento da execução; 
 
17.2 Após a prestação do serviço contratado, a Nota Fiscal deverá ser encaminhada para o devido 
atesto na Diretoria de Investimentos da AUTARQUIA; 
 
17.3 É indispensável para a liberação do respectivo pagamento a aceitação dos serviços, através do 
atesto na Nota Fiscal; 
 
17.4 No corpo da Nota Fiscal, ou em campo apropriado, deverá (ão) ser informado(s) o(s) número(s) 
da(s) nota(s) de empenho(s) correspondente(s); 
 
17.5 Na Nota Fiscal deverá constar a descrição dos serviços prestados; 
 
17.6 As notas fiscais e faturas deverão ser apresentadas em moeda corrente nacional;  
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17.7 Não será efetuado qualquer pagamento para a empresa ou profissional penalizado, após o 
trânsito de regular processo administrativo, sem que haja sido recolhida a multa que lhe tenha sido 
aplicada; 
 
17.8 A CONTRATADA é responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato; 
 
17.9 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação de 
qualquer obrigação que lhe foi imposta em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere 
direito ao reajustamento de preço. 
 
18. DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
18.1 Para fazer face às despesas decorrentes da prestação dos serviços objeto desta licitação, 
serão utilizados recursos através do IPOJUCAPREV, constante na(s) seguinte(s) classificação(ões) 
orçamentária(s): 
 

12.05 – AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV 
09.272.1241.2068 – GESTÃO DO REGIME PREVIDENCIÁRIO 
3.3.90.35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
  
19.1 Suporte técnico via telefone ou e-mail; 
 
19.2 Atualização automática do sistema; 
 
19.3 Realizar as customizações necessárias para implantação visando à adequação das 
funcionalidades as características do IPOJUCAPREV; 

 
19.4 Disponibilizar manual de instrução com as funcionalidades do sistema em português, 
detalhando as telas e respectivas funções em todos os módulos do sistema para suporte aos 
responsáveis, por parte da contratada (na forma de passo-a-passo). 
 
 
20.0 DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
20.1 Acompanhar as atividades desenvolvidas pela CONTRATADA; 
 
20.2 Disponibilizar quando solicitada a documentação necessária à execução dos serviços; 
 
20.3 Permitir acesso da CONTRATADA as suas dependências; 
 
20.4 Reservar local físico para execução dos serviços por parte da CONTRATADA; 
 
20.5 Realizar o pagamento dos serviços na forma prevista no Termo de Referência. 
 
 
21.  DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
21.1 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o IPOJUCAPREV 
revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivada de fato superveniente 
comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e 
fundamentado devidamente publicado na imprensa local, para conhecimento dos participantes da 
licitação.  
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21.2 A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos 
documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento 
apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará a imediata desclassificação da 
proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, a rescisão do contrato, sem 
prejuízo das demais sanções cabíveis. 
 
21.3 É facultada a Pregoeira ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 
diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada à inclusão 
posterior de documento ou informação que deveria estar contida no ato da sessão pública. 
 
21.4 A participação do proponente nesta licitação implica a aceitação de todos os termos deste Edital.  
 
21.5 As dúvidas quanto à interpretação dos termos deste Edital e seus anexos, bem como quaisquer 
incorreções ou discrepância neles encontradas deverão ser encaminhadas à Pregoeira, por escrito, 
em até 02 (dois) dias antes da data de entrega da documentação de habilitação e das propostas, no 
endereço abaixo:  
 

AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA – IPOJUCAPREV 
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL 
Pregoeira: Vanusa Souza Nascimento 
Endereço: Rua do Comércio, 152, Centro, Ipojuca – PE, CEP: 55590-000 
Fone: 81 3551-2523 
E-mail: ipojucaprev.cpl@gmail.com 

 
21.6 Em caso de impugnação, o interessado deverá apresentar documento escrito diretamente à 
Pregoeira, no endereço acima, no horário de expediente da repartição, devendo ser observados os 
prazos e condições dos parágrafos 1º e 2º do artigo 41 da Lei nº 8.666/93. 
 
21.7 Os casos omissos neste Edital serão decididos com base nas Leis n°s  8.666/93 e 10.520/02 e 
demais normas que regem a matéria. 
 
21.8 Fazem parte integrante deste edital os seguintes documentos: 
 
Anexo I  Termo de Referência 
Anexo II  Declaração de Pleno Atendimento aos Requisitos de Habilitação 
Anexo III  Declaração do Cumprimento do Disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituição 

Federal 
Anexo IV  Declaração Negativa de Inidoneidade 
Anexo V  Declaração de Enquadramento como ME ou EPP 
Anexo VI Minuta do Contrato 
Anexo VII Modelo de Proposta de Preços 

 
 
 
 

Ipojuca/PE, 06 de Julho de 2019. 
 
 

 
 
 
 
 
 

Vanusa Souza Nascimento 
Pregoeira 
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ANEXO I 
                                                     

TERMO DE REFERÊNCIA 
 

1. OBJETO 
 

1.1 Contratação de empresa especializada em tecnologia da informação para a cessão de 
direito de uso (locação) de software para análise e gestão de produtos de investimento para o 
IPOJUCAPrev. 

 
2. JUSTIFICATIVA 
 

2.1 O IPOJUCAPrev, como RPPS, está obrigado a escolher os seus ativos entre os que estão 
enquadrados a Resolução CMN 3.922, e restringi-las ao disposto na sua política de investimentos, 
necessitando para isto de ferramenta para localizar e monitorar os ativos elegíveis, tais como títulos 
públicos de emissão do Tesouro Nacional e cotas de fundos de investimentos líquidos e estruturados. 
Indispensável que a ferramenta acompanhe a rentabilidade ativa e passiva dos fundos de 
investimentos e possa analisar rentabilidade, riscos, lâminas, regulamentos, enfim, todo arsenal de 
informações para uma boa gestão dos ativos vinculados aos benefícios previdenciários. 
 

2.2 Além disto, a ferramenta a ser contratada necessita estar disponível para, pelo menos, 
quatro operadores simultaneamente. 
 
3. COMPROVAÇÃO DE ATENDIMENTO AO TERMO DE REFERÊNCIA 
 

3.1 Após o certame, a empresa classificada em primeiro lugar fará a apresentação do software a 
ser contratado, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, para equipe técnica da Diretoria de Investimentos 
com a finalidade de assinatura contratual. 

 
3.2 Para a aprovação do sistema a licitante deverá apresentar, em sua totalidade, as 

funcionalidades exigidas neste termo de referência. O não atendimento integral de todas as 
exigências constantes neste item acarretará na desclassificação da empresa licitante sendo chamada 
a segunda melhor classificada para a apresentação do sistema obedecendo aos critérios 
estabelecidos. 
 

3.3 Não será permitida a sublocação de sistema devendo o produto ser da empresa licitante. 
 
 
4. FUNCIONALIDADES EXIGIDAS 
 

4.1 Banco de dados históricos, contendo no mínimo: bases de fundos imobiliários; dados de 
títulos públicos; fundos de investimentos líquidos; 
 

4.2 Lâminas e benckmarks customizáveis; 
 

4.3 Lâminas comparativas; 
 

4.4 Montagem e simulação de carteiras de investimentos em valores financeiros e percentuais. 
 

4.5 Elaboração de filtros a partir de indicadores qualitativos e quantitativos, contendo no mínimo 
indicadores de fundos de investimentos em participações, fundos de investimentos imobiliários, 
fundos de investimentos em direitos creditórios, fundos adequados aos RPPS, índices de bolsa e 
inflação, derivativos sobre moedas, ações e juros. 
 

4.6 Conter regulamento, prospectos, lâminas e fatos relevantes dos fundos adequados aos 
RPPS, Base de dados dos RPPS, com a abertura de carteira dos demais RPPS. 
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4.7 Consolidação da carteira de investimentos contendo, no mínimo: Relatórios de rentabilidade 

e risco; comparativo de benckmarks, dispersão e concentração por ativos, administrador, custodiante 
e gestor. 
 

4.8 Explosão de carteiras, com abertura até o último nível dos ativos que compõem as carteiras 
dos fundos a serem analisados, inclusive de fundos de fundos, permitindo, ainda, a consolidação por 
grupo de ativos. 
 

4.9 Mapeamento dos ativos dos fundos de investimentos, por ativos selecionados. 
 

4.10 Criação de ranking de performance de fundos de investimentos por grupos de benckmarks 
ou de gestores, com análise de risco/retorno. 
 

4.11 Utilização apenas de bancos de dados oficiais (Anbima, B3, CVM, CMN, Ministério da 
Fazenda) 
 

4.12 Criação de templates, por demanda do IPOJUCAPrev, para análises acima, com 
atualização automática. 
 

4.13 Disponibilização de cotação do mercado financeiro em tempo real. 
 

4.14 Gerador automático de APR´s, com exportação para PDF ou doc., com apresentação de 
modelo planilha. 
 

4.15 Gerador de DAIR, com apresentação de modelo planilha. 
 

4.16 Cadastro e monitoramento da Política de Investimentos do IPOJUCAPrev, com 
monitoramento dos enquadramentos desta e da Res. CMN 3922 ou substituta. 

 
4.17 Quantidade de page views ilimitadas. 

 
5. DO PRAZO E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
 

5.1 A CONTRATADA executará os serviços ora contratados, identificados nos itens 1.1 e 3, 
através do fornecimento de Sistema de Informações (Software), sendo vedado a transferência a 
terceiros, total ou parcial, dos serviços objeto da licitação, sem anuência expressa do 
CONTRATANTE. 
 

5.2 O detalhamento operacional dos serviços poderá ser alterado de acordo com a dinâmica do 
mercado.  
 

5.3 Os serviços deverão ser iniciados a partir da data de assinatura do contrato. 
 

5.4 O contrato dar-se-á pelo prazo de 12 (doze) meses, contados a partir da data de sua 
assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do inciso IV, do Art. 57 da Lei n.º 8.666/93 e 
posteriores alterações, desde que os serviços estejam sendo prestados dentro dos padrões de 
qualidade exigidos, e as condições sejam vantajosos para o IPOJUCAPREV. 

 
5.5 A fiscalização exercida no interesse da Administração da AUTARQUIA, não exclui, nem 

reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade 
e, na sua ocorrência, não implicará co-responsabilidade do Poder Público e de seus agentes. 
 
6. DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO 
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6.1 Durante a vigência do Contrato, a execução do objeto será acompanhada e fiscalizada por 
gestor responsável pela fiscalização do Contrato, não isentando a CONTRATADA da obrigação de 
acompanhar e sanar qualquer situação que venha a prejudicar o bom andamento dos trabalhos no 
local onde serão executados os serviços; 
 

6.2 O Gestor responsável pela fiscalização do contrato anotará em livro de registro próprio, 
todas as ocorrências relacionadas com a execução dos serviços aqui mencionados, determinando o 
que for necessário para a regularização das falhas observadas; 
 

6.3 As decisões e providências que ultrapassarem a competência do Gestor responsável pela 
fiscalização do contrato, deverão ser solicitadas a Diretoria Administrativa e Financeira, em tempo 
hábil, para a tomada das medidas convenientes; 

 
6.4 O Gestor responsável pela fiscalização do contrato deverá comunicar à Diretoria 

Administrativa e Financeira, para suspensão de qualquer trabalho que esteja sendo executado, em 
desacordo com o objeto especificado, no TR (Termo de Referência) e das exigências contratuais; 
 

6.5 A Diretoria Administrativa e Financeira encaminhará à Diretoria Jurídica para providências 
quanto à suspensão de qualquer trabalho que esteja sendo executado, em desacordo com o objeto 
especificado, no TR (Termo de Referência) e das exigências contratuais; 
 

6.6 O Atesto de Conformidade do(s) Serviço(s) Executado(s), caberá a equipe da Diretoria de 
Investimentos responsável pela fiscalização do contrato; 
 

6.7 A fiscalização exercida no interesse da administração da AUTARQUIA, não exclui, nem 
reduz a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade 
e, na sua ocorrência, não implicará co-responsabilidade do Poder Público e de seus agentes. 

 
6.8 A fiscalização do Contrato será exercida pelo Sr. Marcelo Vilas Boas Marinheiro – Diiretor 

de Investimentos do IPOJUCAPrev. 
 
7. DO PRAZO DE CONDIÇÕES DO PAGAMENTO 

 
7.1 O pagamento deverá ser efetuado mensalmente à CONTRATADA em até 30 (trinta) dias 

úteis, do mês subsequente à prestação de serviços, mediante apresentação da nota fiscal/fatura 
contendo atesto do gerente responsável pelo acompanhamento da execução; 
 

7.2 Após a prestação do serviço contratado, a Nota Fiscal deverá ser encaminhada para o 
devido atesto na Diretoria de Investimentos da AUTARQUIA; 
 

7.3 É indispensável para a liberação do respectivo pagamento a aceitação dos serviços, através 
do atesto na Nota Fiscal; 
 

7.4 No corpo da Nota Fiscal, ou em campo apropriado, deverá (ão) ser informado(s) o(s) 
número(s) da(s) nota(s) de empenho(s) correspondente(s); 
 

7.5 Na Nota Fiscal, deverá constar a descrição dos serviços prestados; 
 

7.6 As notas fiscais e faturas deverão ser apresentadas em moeda corrente nacional;  
 

7.7 Não será efetuado qualquer pagamento para a empresa ou profissional penalizado, após o 
trânsito de regular processo administrativo, sem que haja sido recolhida a multa que lhe tenha sido 
aplicada. 
 

7.8 A CONTRATADA é responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, 
fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato; 
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7.9 Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação de 

qualquer obrigação que lhe foi imposta em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere 
direito ao reajustamento de preço. 
 
8. PROPOSTA 
 

8.1 A proposta deverá considerar o valor global estimado para a contratação pelo período de 
doze meses, estando inclusos todos os tributos, fretes, tarifas e demais despesas decorrentes da 
execução do objeto, bem como custos de implantação e instalação do sistema. 
 
9. IMPLANTAÇÃO 
 

9.1 A implantação do sistema deverá ser realizada com assistência da contratada, que verá 
ainda oferecer treinamento sobre a sua utilização, contemplando todas as suas funcionalidades, para 
no mínimo 04 (quatro) usuários indicados pela contratante, objetivando a plena capacitação destes. 
 
10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
 

10.1 Suporte técnico via telefone ou e-mail; 
 
10.2 Atualização automática do sistema; 
 
10.3 Realizar as customizações necessárias para implantação visando à adequação das 

funcionalidades as características do IPOJUCAPREV; 
 
10.4 Disponibilizar manual de instrução com as funcionalidades do sistema em português, 

detalhando as telas e respectivas funções em todos os módulos do sistema para suporte aos 
responsáveis, por parte da contratada (na forma de passo-a-passo). 
 
11. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 

11.1 Acompanhar as atividades desenvolvidas pela CONTRATADA; 
 

11.2 Disponibilizar quando solicitada a documentação necessária à execução dos serviços; 
 

11.3 Permitir acesso da CONTRATADA as suas dependências; 
 

11.4 Reservar local físico para execução dos serviços por parte da CONTRATADA; 
 

11.5 Realizar o pagamento dos serviços na forma prevista neste Termo de Referência. 
 

12. DO PRAZO DA ASSINATURA DO CONTRATO 
 

12.1 A assinatura do contrato deverá ocorrer em até 05 (cinco) dias úteis após a convocação 
pela Administração desta Autarquia. 
 
13. CRITÉRIO DE JULGAMENTO 

 
13.1 Menor Preço Global. 

 
14 DAS SANÇÕES E PENALIDADES 

 
14.1. A inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na execução ou 
qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitará o contratado, sem prejuízo da 
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responsabilidade civil ou criminal que couber às seguintes penalidades, que deverá (ão) ser 
graduada(s) de acordo com a gravidade da infração: 
 

a) Advertência; 
b) Multa administrativa; 
c) Suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública do Município do Ipojuca; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública do 

Município do Ipojuca. 
 
14.2. O LICITANTE que, convocado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, não celebrar o contrato, 
deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido 
de licitar e contratar com o Município do Ipojuca, e terá o seu registro no Cadastro de 
Fornecedores suspenso pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em 
edital, contrato e das demais cominações legais. 
 
14.3. A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da 
falta cometida. 
 
14.4. A imposição das penalidades é de competência exclusiva do IPOJUCAPREV. 
14.5. A advertência e a multa, prevista nas alíneas a e b do item 14.1, será imposta pelo 
Presidente Executivo do IPOJUCAPREV. 
 
14.6. A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Pública do Município do Ipojuca, prevista na alínea c, do item 14.1, será imposta 
pelo próprio Presidente Executivo do IPOJUCAPREV, devendo, neste caso, a decisão ser 
submetida à apreciação da Procuradoria Jurídica desta Autarquia. 
 
14.7. A aplicação da sanção prevista na alínea d, do item 14.1, é de competência exclusiva do 
Presidente Executivo do IPOJUCAPREV. 
 
14.8. A multa administrativa, prevista na alínea b, do item 14.1: 

a) Corresponderá ao valor de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada 
de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não 
executadas; 

b) Poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra; 
c) Não tem caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por 

perdas e danos das infrações cometidas; 
d) Deverá ser graduada conforme a gravidade da infração; 
e) Nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver sido 

inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor 
do contrato ou do empenho. 

 
14.9. A advertência poderá ser aplicada quando a LICITANTE não apresentar a documentação 
exigida no item 14.8, no prazo de 10 (dez) dias da sua exigência, o que configura a mora. 
 
14.10. A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Pública do Município do Ipojuca, prevista na alínea c, do item 14.1: 
 
a) Não poderá ser aplicada em prazo superior a 2 (dois)anos; 
b) Sem prejuízo de outras hipóteses, deverá ser aplicada quando o adjudicatário faltoso, 

sancionado com multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido. 
c) Será aplicada, pelo prazo de 1 (um) ano, conjuntamente à rescisão contratual, no caso de 

descumprimento total ou parcial do objeto, configurando inadimplemento. 
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14.11. A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública do 
Município do Ipojuca, prevista na alínea c, do item 14.1, perdurará pelo tempo em que os 
motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 
autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a 
Administração Pública pelos prejuízos causados. 
 
14.12. A reabilitação poderá ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. 
 
14.13. O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a LICITANTE 
à multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, por dia útil que exceder o prazo, sobre o valor da 
Autorização de Despesa, ou do saldo não atendido, respeitado o limite do art.412 do Código 
Civil, sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pela Administração ou da 
aplicação das sanções administrativas previstas neste edital e na legislação inicialmente citada. 
 
14.14. Se o valor das multas previstas na alínea b, do item 14.1, e no item 14.13, aplicadas 
cumulativamente ou de forma independente, forem superiores ao valor da garantia prestada, além 
da perda desta, responderá o infrator pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. 
 
14.15. A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, 
garantido o contraditório e a defesa prévia. 
 
14.16. A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação do interessado que 
indicará a infração cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicação da 
penalidade, assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, 
se for ocaso. 
 
14.17. Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa prévia. 
 
14.18. A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a apresentação da defesa. 
 
14.19. A defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, no caso de 
aplicação das penalidades previstas nas alíneas a, b e c, do item 14.1, e no prazo de 10 (dez) 
dias, no caso da alínea d, do item 14.1. 
 
14.20. Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pela autoridade 
competente, devendo ser apresentada a devida motivação, com a demonstração dos fatos e 
dos respectivos fundamentos jurídicos. 
 
14.21. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do prazo estipulado 
pela Entidade, sem que haja justo motivo para tal, caracterizará o descumprimento total da 
obrigação assumida e determinará a aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor total 
do contrato, cabendo, ainda, a aplicação das demais sanções administrativas. 
 
14.22. As penalidades previstas no item 14.1 também poderão ser aplicadas às LICITANTES e 
ao adjudicatário. 
 
14.23. As LICITANTES, adjudicatários e contratados que forem penalizados com as sanções de 
suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar e a declaração 
de inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade da Administração 
Federal, Estadual, Distrital e Municipal ficarão impedidos de contratar com a Administração 
Pública do Município do Ipojuca enquanto perdurarem os efeitos da respectiva penalidade. 
 
14.24. As penalidades impostas às LICITANTES serão registradas pelo IPOJUCAPREV no 
Cadastro de Fornecedores do Estado, por meio do SIGA. 
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14.25. Após o registro mencionado no item acima, deverá ser remetido para a Comissão 
Permanente de Licitação desta Autarquia o extrato de publicação no Diário Oficial do Estado do 
ato de aplicação das penalidades citadas nas alíneas c e d do item 14.1, de modo a possibilitar 
a formalização da extensão dos seus efeitos para todos os órgãos e entidades da 
Administração Pública do Estado de Pernambuco e mormente do Município do Ipojuca. 

 
 
14. VALOR 

 
Valor mensal: ____________________________________________________ 

 
Valor Anual: _____________________________________________________ 

 
 
 
 

 
Ipojuca, 12 de abril de 2019. 

 
 
 
 

MARCELO VILAS BOAS MARINHEIRO 
Diretor de Investimentos 
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ANEXO II 
 

 
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 

 
 
 

A _____________________________________________________________, inscrita no CNPJ 
sob o n° ___________________________________________, por intermédio do seu representante 
legal, o (a) Sr(a). _____________________________________, portador(a) da carteira de identidade 
n°_______________________, expedida pelo ____________, DECLARA para os devidos fins, que 
cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no edital do certame licitatório, PREGÃO 
PRESENCIAL Nº. 001/2019. 
 
 
 
 
 
 
 
Local e data. 
 
 
 
 
 
Nome e assinatura do representante legal. 
 
 
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÃO: 
 
APRESENTAR FORA DOS ENVELOPES, JUNTO COM OS DOCUMENTOS DE 
CREDENCIAMENTO. 
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ANEXO III 

 
 

DECLARAÇÃO DA PROPONENTE DE CUMPRIMENTO AO ART.7º, INCISO XXXIII DA 
CONSTITUIÇÃO FEDERAL 

 
 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 

 
 
 

A ______________________________________inscrita no CNPJ nº _________________, 
por intermédio de seu represente legal o(a) Sr(a)___________________, portador (a) da Carteira de 
Identidade nº_____________ e CPF nº _______________, DECLARA, para fins do disposto no inciso 
V do Art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro 
de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 
emprega menor de dezesseis anos. 
 
Ressalva:     emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz(   ).   
 
(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 
 
 
 
 
Local e data. 
 
 
 
 
Nome e assinatura do representante legal. 
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ANEXO IV 

 
 

DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE 
 
 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 

 
 
 
 

A empresa _____________________________________________ inscrita no CNPJ nº 
_______________________, por intermédio de seu represente legal o(a) 
Sr(a)_______________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº_____________ 
e CPF nº _________________________, DECLARApara os devidos fins e sob penas da Lei não está 
cumprindo pena de “INIDONEIDADE PARA LICITAR E CONTRATAR COM A ADMINISTRAÇÃO 
PÚBLICA, em relação a qualquer de suas esferas Federal, Estadual, Municipal e no Distrito Federal, 
conforme determina o Art. 97, da Lei nº. 8.666/93 
 
 
 
 
 
 
Local e data. 
 
 
 
 
Nome e assinatura do representante legal. 
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ANEXO V 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 
MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 
 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2019 
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 

 
 
 
 

A _____________________________________________ inscrita no CNPJ nº 
_______________________, por intermédio de seu represente legal o(a) 
Sr(a)_______________________________, portador (a) da Carteira de Identidade nº_____________ 
e CPF nº _________________________, DECLARA, sob as penas da Lei, que é 
___________________________________________(MICROEMPRESA ou EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE), que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificação como ME - EPP e 
que não se enquadra em nenhuma das hipóteses elencadas no § 4º do art. 3º da Lei Complementar 
nº 123, estando apta a usufruir dos direitos de que tratam os artigos 42 a 45 da mencionada Lei, não 
havendo fato superveniente impeditivo da participação no presente certame  
 
 
Local e data. 
 
 
 
 
Nome e assinatura do representante legal. 
 
 
 
 
 
 
OBSERVAÇÃO: 
 
APRESENTAR FORA DOS ENVELOPES, JUNTO COM OS DOCUMENTOS DE 
CREDENCIAMENTO. 
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ANEXO VI 
 

 
MINUTA DO CONTRATO  

 
 

CONTRATO Nº. __________/ 2019 – CPL/ IPOJUCAPREV 
 
 
CONTRATO RELATIVO A 

.................................................................................

........................................, QUE ENTRE SI, 

CELEBRAM A AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA 

DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV E A 

........................................................... 

 
Pelo presente instrumento de Contrato, de um lado a AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA 
- IPOJUCAPREV, pessoa jurídica de direito público, com sede na Rua do Comércio, 152, Centro, 
Ipojuca – PE, CEP: 55590-000, inscrita no CNPJ/MF sob o n°. 22.235.946/0001-94, representado 
neste ato pelo Presidente Executivo o Sr. Maurison, brasileiro, ..............., ..................., com domicilio 
funcional, portador da cédula de identidade (RG) nº. ............... e CPF nº. ................., e de outro lado, 
a .............. ... ................................................, estabelecida a .......... 
........................................................, inscrita no CNPJ sob o nº.................................., neste ato 
representada pelo(a) Sr(a). ...............................................brasileiro(a), ............., ..............., residente e 
domiciliado(a) à Rua ...................., ........, cidade........................, portador(a) da cédula de identidade 
(RG) nº. ...........................e CPF nº. .............................., doravante denominadas CONTRATANTE E 
CONTRATADA, consoante a Lei Federal nº. 10.520 de 17.07.2002, Lei n° 8.666/93 e Lei 
Complementar n° 123 de 14.12.2006 (alterada pela Lei Complementar nº 147, de 07 de agosto de 
2014) e do PREGÃO PRESENCIAL nº. 001/2019, homologado em ...... de ............ de 2019 e os 
termos da proposta apresentada e pelas cláusulas e condições em sucessivo, mútua e 
reciprocamente outorgam e aceitam a seguir: 

 
 
1.0 CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 
 
1.1 O objeto deste contrato é a Contratação de empresa especializada em tecnologia da 

informação para a cessão de direito de uso (locação) de software para análise e gestão 
de produtos de investimento para o IPOJUCAPrev, conforme especificações constantes 
no Termo de Referência anexo I do Edital. 

 
2.0 CLÁUSULA SEGUNDA - DO PRAZO DE VIGÊNCIA E DO REAJUSTE 
 
2.1 O prazo de vigência do contrato, decorrente desta licitação, será de 12 (doze) meses 

consecutivos, a contar da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado nos termos do 
inciso IV, do Art. 57 da Lei n.º 8.666/93 e posteriores alterações, desde que os serviços 
estejam sendo prestados dentro dos padrões de qualidade exigidos, e o desconto e as 
condições sejam vantajosos para o IPOJUCAPREV. 

 
2.2 Na hipótese de prorrogação do prazo contratual o valor poderá ser reajustado pelo IPCA – 

Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, divulgado pelo IBGE – Índice Brasileiro de 
Geografia e Estatística. 

 
4 CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 
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4.1 A CONTRATADA executará os serviços ora contratados, identificados nos itens 1.1 e 3 do 
termo de Referência, através do fornecimento de Sistema de Informações (Software), sendo 
vedado a transferência a terceiros, total ou parcial, dos serviços objeto da licitação, sem 
anuência expressa do CONTRATANTE. 

 
4.2  O detalhamento operacional dos serviços poderá ser alterado de acordo com a dinâmica do 

mercado.  
 
4.3  Os serviços deverão ser iniciados a partir da data de assinatura do contrato. 
 
4.5  A fiscalização exercida no interesse da Administração da AUTARQUIA, não exclui, nem reduz 

a responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade 
e, na sua ocorrência, não implicará co-responsabilidade do Poder Público e de seus agentes.. 

 
4.0 CLÁUSULA QUARTA - DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
4.1 O valor mensal para a prestação do serviço é de R$.............. (..............................................)., 

perfazendo o valor global/Anual de R$ .................. (........................................................). 
 
4.2  O pagamento deverá ser efetuado mensalmente à CONTRATADA em até 30 (trinta) dias 

úteis, do mês subsequente à prestação de serviços, mediante apresentação da nota 
fiscal/fatura contendo atesto do gerente responsável pelo acompanhamento da execução; 

 
4.3  Após a prestação do serviço contratado, a Nota Fiscal deverá ser encaminhada para o devido 

atesto na Diretoria de Investimentos da AUTARQUIA; 
 
4.4 É indispensável para a liberação do respectivo pagamento a aceitação dos serviços, através 

do atesto na Nota Fiscal; 
 
4.5  No corpo da Nota Fiscal, ou em campo apropriado, deverá (ão) ser informado(s) o(s) 

número(s) da(s) nota(s) de empenho(s) correspondente(s); 
 
4.6  Na Nota Fiscal deverá constar a descrição dos serviços prestados; 
 
4.7  As notas fiscais e faturas deverão ser apresentadas em moeda corrente nacional;  
 
4.8  Não será efetuado qualquer pagamento para a empresa ou profissional penalizado, após o 

trânsito de regular processo administrativo, sem que haja sido recolhida a multa que lhe tenha 
sido aplicada; 

 
4.9  A CONTRATADA é responsável pelo pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, 

fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato; 
 
4.10  Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA enquanto pendente de liquidação de 

qualquer obrigação que lhe foi imposta em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que 
isso gere direito ao reajustamento de preço. 

 
 
5.0  CLÁUSULA QUINTA - DOS RECURSOS FINANCEIROS E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 
 
5.1 Para fazer face às despesas decorrentes da prestação dos serviços objeto desta licitação, 

serão utilizados recursos através do IPOJUCAPREV, constante na(s) seguinte(s) 
classificação(ões) orçamentária(s): 

 
12.05 – AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO MUNICÍPIO DO IPOJUCA - IPOJUCAPREV 
09.272.1241.2068 – GESTÃO DO REGIME PREVIDENCIÁRIO 
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3.3.90.35 – SERVIÇOS DE CONSULTORIA 
 

6.0 CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 
  
6.1 Suporte técnico via telefone ou e-mail; 
 
6.2 Atualização automática do sistema; 
 
6.3 Realizar as customizações necessárias para implantação visando à adequação das 

funcionalidades as características do IPOJUCAPREV; 
 
6.4 Disponibilizar manual de instrução com as funcionalidades do sistema em português, 

detalhando as telas e respectivas funções em todos os módulos do sistema para suporte aos 
responsáveis, por parte da contratada (na forma de passo-a-passo). 

 
 
7.0 CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 
 
7.1 Acompanhar as atividades desenvolvidas pela CONTRATADA; 
 
7.2 Disponibilizar quando solicitada a documentação necessária à execução dos serviços; 
 
7.3 Permitir acesso da CONTRATADA as suas dependências; 
 
7.4 Reservar local físico para execução dos serviços por parte da CONTRATADA; 
 
7.5 Realizar o pagamento dos serviços na forma prevista no Termo de Referência 
 
8.0 CLÁUSULA OITAVA - DA RESCISÃO 
 
8.1 A inexecução total ou parcial do objeto desta licitação ensejará a rescisão do contrato, 

conforme disposto nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº. 8.666/93. 
 
8.2 Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 
 
8.3  A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, 

nos casos enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal nº. 8.666/93, ou 
nas hipóteses do artigo 79 do mesmo diploma legal, quando cabível. 

 
8.4  A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente. 
 
9.0 CLÁUSULA NONA - DAS PENALIDADES 
 
9.1  A inexecução dos serviços, total ou parcial, a execução imperfeita, a mora na execução ou 

qualquer inadimplemento ou infração contratual, sujeitará o contratado, sem prejuízo da 
responsabilidade civil ou criminal que couber às seguintes penalidades, que deverá (ão) ser 
graduada(s) de acordo com a gravidade da infração: 

 
a) Advertência; 
b) Multa administrativa; 
c) Suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a 

Administração Pública do Município do Ipojuca; 
d) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública do 

Município do Ipojuca. 
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9.2  O LICITANTE que, convocado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, não celebrar o contrato, 

deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar o 
retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na 
execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 
impedido de licitar e contratar com o Município do Ipojuca, e terá o seu registro no Cadastro 
de Fornecedores suspenso pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas 
previstas em edital, contrato e das demais cominações legais. 

 
9.3  A sanção administrativa deve ser determinada de acordo com a natureza e a gravidade da falta 

cometida. 
 
9.4  A imposição das penalidades é de competência exclusiva do IPOJUCAPREV. 
 
9.5  A advertência e a multa, prevista nas alíneas a e b do item 9.1, será imposta pelo Presidente 

Executivo do IPOJUCAPREV. 
 

9.6  A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Pública do Município do Ipojuca, prevista na alínea c, do item 9.1, será 
imposta pelo próprio Presidente Executivo do IPOJUCAPREV, devendo, neste caso, a 
decisão ser submetida à apreciação da Procuradoria Jurídica desta Autarquia. 

 
9.7  A aplicação da sanção prevista na alínea d, do item 9.1, é de competência exclusiva do 

Presidente Executivo do IPOJUCAPREV. 
 
9.8  A multa administrativa, prevista na alínea b, do item 9.1: 
 

a) Corresponderá ao valor de até 5% (cinco por cento) sobre o valor do Contrato, aplicada 
de acordo com a gravidade da infração e proporcionalmente às parcelas não 
executadas; 

b) Poderá ser aplicada cumulativamente a qualquer outra; 
c) Não tem caráter compensatório e seu pagamento não exime a responsabilidade por 

perdas e danos das infrações cometidas; 
d) Deverá ser graduada conforme a gravidade da infração; 
e) Nas reincidências específicas, deverá corresponder ao dobro do valor da que tiver sido 

inicialmente imposta, observando-se sempre o limite de 20% (vinte por cento) do valor 
do contrato ou do empenho. 

 
9.9 A advertência poderá ser aplicada quando a LICITANTE não apresentar a documentação exigida 
no item 9.8, no prazo de 10 (dez) dias da sua exigência, o que configura a mora. 
 
9.10 A suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar com a 
Administração Pública do Município do Ipojuca, prevista na alínea c, do item 9.1: 
 

a) Não poderá ser aplicada em prazo superior a 2 (dois)anos; 
b) Sem prejuízo de outras hipóteses, deverá ser aplicada quando o adjudicatário faltoso, 

sancionado com multa, não realizar o depósito do respectivo valor, no prazo devido. 
c) Será aplicada, pelo prazo de 1 (um) ano, conjuntamente à rescisão contratual, no caso de 

descumprimento total ou parcial do objeto, configurando inadimplemento. 
 

9.11 A declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública do 
Município do Ipojuca, prevista na alínea c, do item 9.1, perdurará pelo tempo em que os motivos 
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade 
que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração 
Pública pelos prejuízos causados. 
 



 
 
 
 
 

Rua do Comércio, nº. 152 – Centro – Ipojuca – PE – CEP: 55590-000 
Fone: (081) 3551-0982- CNPJ - 05.364.629/0001-34 

www.funprei.ipojuca.pe.gov.br 

9.12 A reabilitação poderá ser requerida após 2 (dois) anos de sua aplicação. 
 
9.13 O atraso injustificado no cumprimento das obrigações contratuais sujeitará a LICITANTE à 
multa de mora de 1% (um por cento) ao dia, por dia útil que exceder o prazo, sobre o valor da 
Autorização de Despesa, ou do saldo não atendido, respeitado o limite do art.412 do Código Civil, 
sem prejuízo da possibilidade de rescisão unilateral do contrato pela Administração ou da aplicação 
das sanções administrativas previstas neste edital e na legislação inicialmente citada. 
 
9.14 Se o valor das multas previstas na alínea b, do item 9.1, e no item 9.13, aplicadas 
cumulativamente ou de forma independente, forem superiores ao valor da garantia prestada, além da 
perda desta, responderá o infrator pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos 
eventualmente devidos pela Administração ou cobrada judicialmente. 
 
9.15 A aplicação de sanção não exclui a possibilidade de rescisão administrativa do Contrato, 
garantido o contraditório e a defesa prévia. 
 
9.16 A aplicação de qualquer sanção será antecedida de intimação do interessado que indicará a 
infração cometida, os fatos e os fundamentos legais pertinentes para a aplicação da penalidade, 
assim como a penalidade que se pretende imputar e o respectivo prazo e/ou valor, se for ocaso. 
 
9.17 Ao interessado será garantido o contraditório e a defesa prévia. 
 
9.18 A intimação do interessado deverá indicar o prazo e o local para a apresentação da defesa. 
 
9.19 A defesa prévia do interessado será exercida no prazo de 5 (cinco) dias úteis, no caso de 
aplicação das penalidades previstas nas alíneas a, b e c, do item 9.1, e no prazo de 10 (dez) dias, 
no caso da alínea d, do item 9.1. 

 
9.20 Será emitida decisão conclusiva sobre a aplicação ou não da sanção, pela autoridade 
competente, devendo ser apresentada a devida motivação, com a demonstração dos fatos e dos 
respectivos fundamentos jurídicos. 
 
9.21 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do prazo estipulado pela 
Entidade, sem que haja justo motivo para tal, caracterizará o descumprimento total da obrigação 
assumida e determinará a aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, 
cabendo, ainda, a aplicação das demais sanções administrativas. 
 
9.22 As penalidades previstas no item 9.1 também poderão ser aplicadas às LICITANTES e ao 
adjudicatário. 
 
9.23 As LICITANTES, adjudicatários e contratados que forem penalizados com as sanções de 
suspensão temporária da participação em licitação e impedimento de contratar e a declaração de 
inidoneidade para licitar e contratar por qualquer Ente ou Entidade da Administração Federal, 
Estadual, Distrital e Municipal ficarão impedidos de contratar com a Administração Pública do 
Município do Ipojuca enquanto perdurarem os efeitos da respectiva penalidade. 
 
9.24 As penalidades impostas às LICITANTES serão registradas pelo IPOJUCAPREV no Cadastro 
de Fornecedores do Estado, por meio do SIGA. 
 
9.25. Após o registro mencionado no item acima, deverá ser remetido para a Comissão Permanente 
de Licitação desta Autarquia o extrato de publicação no Diário Oficial do Estado do ato de aplicação 
das penalidades citadas nas alíneas c e d do item 9.1, de modo a possibilitar a formalização da 
extensão dos seus efeitos para todos os órgãos e entidades da Administração Pública do Estado de 
Pernambuco e mormente do Município do Ipojuca 
 
10.0 CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
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10.1  A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a vigência contratual, compatibilidade com 

as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no 
instrumento convocatório. 

 
10.2  Correrão por conta do Contratado quaisquer responsabilidades ou ônus decorrentes de 

marcas, patentes e direitos autorais relativos à prestação de serviços, inclusive componentes 
ou materiais fabricados por terceiros. 

 
10.3  A administração poderá revogar a licitação por interesse público, devendo anulá-la por 

ilegalidade de ofício, ou mediante provocação de terceiros. 
 
10.4 As infrações serão consideradas reincidentes se, no prazo de 07 (sete) dias corridos a contar 

da aplicação da penalidade, o contratado cometer a mesma infração, cabendo a aplicação em 
dobro das multas correspondentes, sem prejuízo da rescisão contratual. 

 
10.5 Nenhuma penalidade será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa 

prévia do interessado e recurso nos prazos legais, sendo-lhe franqueada vista do processo 
10.6  Fazem parte integrante e inseparável deste instrumento contratual e, obrigam a 

CONTRATADA em todos os seus termos, ao PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019, todos os 
seus Anexos, emitidos pela CONTRATANTE, devidamente rubricados pelas partes. 

 
 
11.0  CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO: 
 
11.1  Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes deste instrumento, as partes elegem o Foro da 

Comarca de Ipojuca - PE, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que 
seja. 

 
E, por estarem assim justas e acertadas, as partes assinam o presente instrumento em 04 
(quatro) vias de igual teor e forma, para um só efeito. 

 
 

Ipojuca/PE, ............. de ................... de 2019. 
 
 

CONTRATANTE: 
 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
CPF: 

Presidente Executivo 
 
 

CONTRATADA: 
 
 

Nome da empresa: 
CNPJ: 

Representante Legal: 
CPF: 
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TESTEMUNHAS: 
 
Nome: ____________________________________________________________________ 
 
CPF: _____________________________________________ 
 
 
Nome: ____________________________________________________________________ 
 
CPF: _____________________________________________ 
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ANEXO VII 

 
PROPOSTAS DE PREÇOS 

 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2019 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2019 
 
 
À 
PREGOEIRA 
AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA DO IPOJUCA – IPOJUCAPREV 
 
 

A ............................................, inscrita no CNPJ nº .........................................., vem perante o 
IPOJUCAPREV, apresentar a seguinte proposta de preço para a Contratação de empresa 
especializada em tecnologia da informação para a cessão de direito de uso (locação) de 
software para análise e gestão de produtos de investimento para o IPOJUCAPrev, conforme 
especificações constantes no Edital e Anexos do Pregão Presencial nº. 001/2019, conforme segue 
abaixo: 
 
 

ESPECIFICAÇÕES VALOR MENSAL VALOR GLOBAL (12 MESES) 

Contratação de empresa especializada 
em tecnologia da informação para a 

cessão de direito de uso (locação) de 
software para análise e gestão de 
produtos de investimento para o 

IPOJUCAPrev 

R$ ........(....................) R$ ............(...........................) 

 
 
Validade da Proposta: ........................................................... 
 
Prazo de Vigência da Contratação: 12 (doze) meses consecutivos, a contar da data da celebração 
do contrato, podendo ser prorrogado nos termos do inciso IV, do Art. 57 da Lei n.º. 8.666/93, desde 
que os serviços estejam sendo prestados dentro dos padrões de qualidade exigidos, e os preços e as 
condições sejam vantajosos para o IPOJUCAPREV. 
 
Declaro para os devidos fins que nos preços ofertados estão incluídas despesas com 
administração, pessoal, obrigações patrimoniais, trabalhistas, transporte, ferramentas e utensílios, 
equipamentos, e todos os tributos e demais encargos decorrentes da prestação dos serviços. 

 
 

 
Dados Bancários: ................................................................... 
 
 
 
Local, .....................de .....................de 201..... 
 
 
 
__________________________________ 
Assinatura do representante legal 
(identificação/nome/carimbo/etc) 
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