EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 084/2021 - Processo Administrativo n. 230/2021
Objeto: “Contratação de serviço de locação de software para gestão de eventos, campeonatos esportivos, realização de
matrículas de programa social, e administração de locação de espaços esportivos.”
Data/Horário

Dia 19/07/2021 às 14h00min (Horário Local).

Local:

Prefeitura Municipal de Nova Mutum – MT - Avenida Mutum 1250 N – Jardim das Orquídeas –
CEP: 78.450-000 - Nova Mutum – Mato Grosso – Fone: ** 65 3308 5400

Endereço para retirada

O Edital poderá ser retirado no site: www.novamutum.mt.gov.br/publicacoes/licitacoes, bem
como estará disponível no Departamento de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Mutum,
Estado de Mato Grosso, localizada na Avenida Mutum, 1250 N – Jardim das Orquídeas – CEP:
78.450-000 - Nova Mutum – Mato Grosso, desde a data da publicação, nos seguintes horários:
das 07h00minh às 13h00min (Horário Local). Os esclarecimentos de dúvidas a respeito de
condições do edital e de outros assuntos relacionados à presente licitação serão divulgados
mediante publicação de notas nas páginas acima citadas, ficando as empresas interessadas
obrigadas a acessá-las para a obtenção das informações prestadas pelo Pregoeiro.

do Edital:

Recebimento do
Credenciamento,

Dia 19/07/2021 às 14h00min (Horário Local).

envelope de Propostas
e envelope de
Habilitação:
Abertura dos
envelopes:

Dia 19/07/2021 às 14h00min (Horário Local). – Após o credenciamento.

EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 084/2021
Processo Administrativo 230/2021
O MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, ESTADO DE MATO GROSSO, mediante o Pregoeiro designado pela Portaria Municipal
005, de 06 de Janeiro de 2015 torna público para conhecimento dos interessados, que realizará às 14:00 horas do dia 19
de julho do ano de 2021, na sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Nova Mutum, licitação na modalidade de
PREGÃO PRESENCIAL do tipo MENOR PREÇO POR ITEM, conforme descrito neste Edital e seus Anexos. O procedimento
licitatório que dele resultar obedecerá, integralmente, a Lei Federal n. 10.520/2002 e o Decreto Federal n. 3.555/2000, o
Decreto Municipal nº 059/2014, bem como, aplicar-se-ão subsidiariamente as normas constantes das Leis Federal n.
8.666/93 e suas modificações.
O Edital e seus respectivos anexos, poderá ser obtido no site:
www.novamutum.mt.gov.br;
no e-mail
licitacao@novamutum.mt.gov.br; através do telefone 65 3308 5400; ou no endereço - Avenida Mutum 1250 N – Jardim
das Orquídeas – CEP: 78.450-000 - Nova Mutum – Mato Grosso, em horário normal de expediente da Prefeitura Municipal
de Nova Mutum – MT, ou seja, das 07:00 às 11:00 horas e das 13:00 às 17:00 horas, de segunda a sexta-feira.
1.DO OBJETO
1.1. A presente licitação tem por objeto a contratação de serviço de locação de software para gestão de eventos,
campeonatos esportivos, realização de matrículas de programa social, e administração de locação de espaços
esportivos.
2.DA PARTICIPAÇÃO
2.1 - Poderão participar desta licitação as empresas que satisfaçam às condições do edital.
2.2 - É vedada a participação de empresas: concordatárias; que estiverem cumprindo penalidades impostas pela
Administração Pública; que estiverem sob processo falimentar; as reunidas em consórcio; e demais casos previstos na
legislação que rege este processo.
2.3 - Não poderão participar os indicados no art. 9º da Lei 8.666/93.
3. DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES:
3.1 TODOS OS DOCUMENTOS RELATIVOS AO CREDENCIAMENTO DE REPRESENTANTES DEVEM ESTAR FORA DOS
ENVELOPES DE PROPOSTA OU DE DOCUMENTOS.
3.2. O licitante poderá vir representado por seu administrador ou por mandatário.
3.3. Somente será admitido o credenciamento de um único representante para cada licitante.

3.4. O representante deverá ter poderes para, em nome do licitante, praticar todos os atos relativos às etapas do
pregão, principalmente para formular propostas, apresentar recursos e impugnações.
3.5. Os poderes de representação deverão ser demonstrados junto o Pregoeiro por meio de instrumentos públicos ou
particulares, observado o seguinte:
3.5.1. No caso de pessoa que exerce a função de órgão da empresa (proprietário, dirigente, sócio-gerente, etc.),
deverão ser apresentados:
a) cópia de sua carteira de identidade ou outro documento de identificação com foto.
b) registro comercial, no caso de empresa individual;
c) instrumento de constituição da sociedade empresária (contrato social ou estatuto), o qual deverá constar os
poderes necessários à assunção de obrigações em nome da pessoa jurídica. Se o representante for sócio não detentor
de poderes para isoladamente formular propostas ou praticar atos de administração, os demais sócios participantes da
administração, conforme dispuser o instrumento de constituição da empresa, deverão apresentar cópia de
identificação com foto e, também, outorgar os poderes necessários para o sócio representante.
3.5.2. No caso da empresa ser representada por mandatário, o mesmo deverá apresentar os seguintes documentos:
a) cópia de sua carteira de identidade ou outro documento de identificação com foto.
b) registro comercial, no caso de empresa individual;
c) Instrumento de mandato respectivo com a firma do outorgante reconhecida. A falta de clareza quanto aos poderes
necessários à oferta de lances implicará a impossibilidade de o licitante formulá-los. Recomenda-se, assim, a adoção do
modelo de procuração posto no Anexo III deste edital.
d) instrumento de constituição da sociedade empresária (contrato social ou estatuto). Neste caso, o sócio ou sócios,
detentores de poderes para praticar atos de administração, conforme dispuserem os instrumentos de constituição da
empresa e mandato de procuração, deverão apresentar cópia de sua identificação com foto.
3.6 Após o credenciamento, os interessados ou seus representantes deverão apresentar uma declaração (modelo no
Anexo IV), fora dos envelopes, dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação. O
cumprimento dessa exigência é pré-requisito para participação no certame.
3.6.1. Os interessados que enviarem os envelopes de proposta comercial e documentação sem representante
credenciado deverão remeter, fora dos envelopes, a declaração acima.
3.7. O licitante que não cumprir as exigências de representação não poderá formular as ofertas verbais da etapa de
lances do pregão, valendo, contudo, para todos os efeitos, os termos de sua proposta escrita. Igualmente, o licitante
não poderá praticar qualquer ato na sessão de realização do certame, como a interposição de recursos.
3.8. Os documentos necessários ao credenciamento de representante deverão ser apresentados em original, ou por
qualquer processo de cópia autenticada por cartório competente, não serão portanto autenticados documentos
pelo pregoeiro ou equipe de apoio durante a sessão de julgamento do certame licitatório.

3.9. As microempresas e empresas de pequeno porte que optarem em se beneficiar pela Lei Complementar n° 123, de
14 de Dezembro de 2006, LC 147/2014 e LC 155/2016 deverá apresentar após a fase de credenciamento, Declaração
autenticada pelo órgão competente ou documento que comprove seu enquadramento como EPP ou ME.
3.10. As empresas que não apresentarem os documentos referentes ao item 3.9 deste edital após a fase de
credenciamento, antes do inicio da abertura das propostas, não poderão usufruir dos benefícios da Lei Complementar n°
123/2006, LC 147/2014 e LC 155/2016.
4.DOS ENVELOPES DE PROPOSTAS E DE DOCUMENTAÇÃO
4.1. A proposta de preço e os documentos de habilitação deverão ser entregues no dia, hora e local fixado no preâmbulo
deste instrumento, em envelopes distintos, opacos, lacrados (com cola ou lacre) e identificados em seu frontispício com o
nome comercial da licitante e com os seguintes dizeres:
ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM- MT
PREGÃO PRESENCIAL Nº 084/2021
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE
CNPJ
ENDEREÇO
ENVELOPE 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM- MT
PREGÃO PRESENCIAL N° 084/2021
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE
CNPJ
ENDEREÇO
4.2. Não havendo expediente na data marcada ou outro fato superveniente que impeça a realização do certame, fica a
reunião adiada para o primeiro dia útil subsequente, conservando à mesma hora e local, se outra data ou horário não
forem estabelecidos pelo Setor de Licitações e Contratos ou pelo Pregoeiro.
5.DA PROPOSTA DE PREÇOS
5.1. A proposta deverá ser redigida em língua portuguesa, impressa em papel timbrado da empresa, em única via, sem
emendas, rasuras ou entrelinhas. Suas folhas devem ser rubricadas e a última datada e assinada por pessoa com poderes
para assumir obrigações em nome da empresa (proprietário, dirigente, sócio-gerente ou mandatário), e dela deverão
constar em caráter obrigatório sob pena de inabilitação os seguintes documentos e exigências:
a) O seguinte título: “PROPOSTA DE PREÇOS PARA O PREGÃO PRESENCIAL N° 084/2021 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
NOVA MUTUM”;

b) o nome comercial da proponente, número do CNPJ, endereço, telefone.
c) referência e especificações que identifiquem o produto que deverão estar de acordo com as exigências constantes do
Anexo I, não se admitindo propostas alternativas;
d) cotação de preços em moeda corrente nacional, relativo aos itens cotados, declarando que já estão inclusos todos os
tributos, fretes, seguros, e quaisquer outras despesas inerentes ao fornecimento dos produtos. Em caso de discordância
entre os preços unitários e totais, prevalecerão os primeiros; ocorrendo discordância entre os valores numéricos e por
extenso, prevalecerão os últimos;
e) Os preços devem ser expressos em moeda corrente do país, em numeral, com 2 (duas) casas decimais.
f) O prazo de validade da proposta de no mínimo de 60 (sessenta) dias, contado da data prevista para entrega dos
envelopes.
5.2. Não serão aceitas propostas: alternativas, submetidas a termo, condição ou encargo ou com preços indeterminados.
5.3. Não serão admitidos cancelamentos, retificações de preços ou alterações nas condições estabelecidas, uma vez
abertas as propostas. Os erros ou equívocos e omissões havidos nas cotações de preços, serão de inteira responsabilidade
do proponente, não lhe cabendo, no caso de erro para mais e consequente desclassificação, qualquer recurso, nem
tampouco, em caso de erro para menos, eximir-se do fornecimento do objeto da presente licitação.
5.4. Poderão ser corrigidos pelo Pregoeiro erros meramente matemáticos.
5.5. Nas propostas que omitirem o prazo de validade da proposta, fica estabelecido que este prazo será o estipulado no
edital, no item 5.1, alínea “f”.
5.6. A falta de rubrica, data e/ou assinatura na proposta somente poderá ser suprida por representante da proponente,
com poderes para tal fim, que esteja presente na reunião de abertura dos envelopes, caso a empresa não tenha
representante credenciado para o feito a mesma será desabilitada.
5.7. Se da proposta constar condições materiais mais vantajosas que as exigidas neste edital, elas não serão consideradas
para efeito de escalonamento das ofertas, mas vincularão o proponente na execução contratual.
5.8. A apresentação das propostas implicará plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste
Edital.
6. DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO – ENVELOPE N° 2:
6.1.Deverão ser inseridos neste envelope, devidamente fechado e inviolado, os documentos abaixo relacionados, em 1
(uma) via:
6.1.1. Habilitação Jurídica (Art. 28 da Lei Federal n. 8.666/93)
a) - cédula de identidade dos sócios (cópia autenticada em cartório competente);

b) - registro comercial, no caso de empresa individual;
c) - ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades
comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
c.1) – Caso a empresa apresentar o registro comercial, no caso de empresa individual, o ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades
por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores, no credenciamento do representante, fica
facultada a apresentação do mesmo no envelope de Habilitação.
6.1.2 Regularidade Fiscal (Art. 29 da Lei Federal n. 8.666/93)
a) - prova de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes (CGC ou CNPJ/MF);
b) - prova de que a empresa está em plena atividade, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de
atividade e compatível com o objeto contratual, que deverá ser comprovado através do Alvará de Funcionamento da
empresa.
c) – prova de regularidade para com a Fazenda Federal , ou outra equivalente, na forma da lei, que deverá ser comprovada
através de Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeito de Negativa;
d) – prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma
da lei, que deverá ser comprovada através de Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeito de Negativa;
e) – prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante, ou outra equivalente, na forma
da lei, que deverá ser comprovada através de Certidão Negativa de Débitos ou Certidão Positiva com efeito de Negativa;
f) - prova de regularidade relativo ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no
cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei, que deverá ser comprovado através de Certidão Negativa de Débitos
ou Certidão Positiva com efeito de Negativa emitida pela Caixa Econômica Federal;
g) - prova de regularidade relativa à Seguridade Social, demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos
sociais instituídos por lei, que deverá ser comprovado através de Certidão Negativa de Débitos – INSS, ou Certidão Positiva
com efeito de Negativa ou outra equivalente;
h) - Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão
negativa ou Certidão Positiva com efeito de Negativa;
6.3. A validade dos documentos será aquela expressa nos mesmos ou estabelecida em lei.
6.4. Em caso de omissão, o Pregoeiro admitirá como válidos os documentos emitidos a menos de 60 (sessenta) dias de
sua apresentação.
6.5. Os licitantes que apresentarem documentos em desacordo com as estipulações desta seção ou não lograrem
provar sua regularidade serão inabilitados.
6.6. Declaração, sob penas de lei, que não mantém em seu quadro de pessoal, menores de 18 (dezoito) anos, em
horário noturno de trabalho ou em serviços perigosos ou insalubres, não mantendo ainda, em qualquer trabalho,
menores de 16 (dezesseis) anos, salvo na indicação de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme Anexo IV.

6.7. Declaração de que concorda com todas as condições estabelecidas no presente Edital e documentos pertinentes,
bem como, de inexistência de fatos supervenientes impeditivos à habilitação, conforme Anexo VI.
6.8. Declaração, sob as pena do art. 299 do Código Penal, de que terá a disponibilidade, caso venha a vencer o
certame, realizará a entrega dos itens nos prazos e/ou condições previstas em edital e termo de referência (Modelo
Anexo VIII do edital).
6. 9.Declaração de Idoneidade da empresa licitante (Modelo Anexo IX do edital).
6.10. Declaração de elaboração independente de proposta (Modelo Anexo X do edital).
6.11. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PESSOA JURÍDICA
6.11.1. Declaração expressa da empresa licitante (conforme modelo do Anexo XII), de que os sistemas oferecidos são
desenvolvidos pela proponente, testados e em condições de implantação, cumprindo em sua totalidade, os requisitos
funcionais constantes do Anexo I deste Edital.
6.11.2. Apresentação de no mínimo 01 (um) atestado(s) de capacidade técnica, expedidos por pessoas jurídicas de direito
público ou privado, comprovando a experiência da licitante no desenvolvimento de serviços de desenvolvimento de
sistemas.
6.11.3. Declaração que atende todos os requisitos técnicos mínimos exigidos no presente edital (Anexo XI), tendo
disponibilidade de apresentá-los caso houver necessidade.
6.11.4. Os documentos acima deverão ser apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada por
cartório competente.
6.11.5.A validade dos documentos será aquela expressa nos mesmos ou estabelecida em lei.
6.11.6. Em caso de omissão, o Pregoeiro admitirá como válidos os documentos emitidos a menos de 60 (sessenta) dias de
sua apresentação.
6.11.7. Os licitantes que apresentarem documentos em desacordo com as estipulações desta seção ou não lograrem
provar sua regularidade serão inabilitados.
6.12 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA FINANCEIRA:
6.12.1. Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo cartório distribuidor do fórum da sede da licitante, ou
outro que seja competente para tanto, devendo a certidão estar dentro do prazo de validade no dia da apresentação do
envelope.
6.12.2. No caso de certidão positiva de recuperação judicial ou extrajudicial, o proponente deverá apresentar a
comprovação de que o respectivo plano de recuperação foi acolhido judicialmente, na forma do artigo 58 da Lei Federal nº

11.101, de 09 de fevereiro de 2005, sob pena de inabilitação, devendo, ainda, comprovar todos os demais requisitos de
habilitação.
7. DO PROCEDIMENTO
7.1. No dia, hora e local fixados no preâmbulo deste ato convocatório, o pregoeiro instaurará a sessão pública destinada ao
credenciamento dos representantes, ao recebimento dos envelopes de propostas de preços e de documentação e, ainda, à
realização do procedimento licitatório.
7.2. Inicialmente será verificado o credenciamento dos representantes, devendo o pregoeiro motivar suas decisões quanto
a esta fase, consignando-as em ata, principalmente nos casos em que se decidir pela irregularidade da representação.
7.3. O pregoeiro receberá e verificará a regularidade dos envelopes trazidos pelos licitantes, observando o preenchimento
dos requisitos fixados neste edital.
7.3.1. Recebidos os envelopes, descaberá a desistência da proposta.
7.4. Em seguida, o pregoeiro procederá à abertura dos envelopes contendo as propostas de preços e às examinará, a fim
de verificar o cumprimento das condições formais e materiais estabelecidos neste Edital, devendo ser desclassificadas, de
plano, as que estiverem em desacordo.
7.5. Para o item, as propostas de preços válidas serão ordenadas em ordem crescente de preços, devendo ser, em seguida,
eleitos para participar da fase de lances o autor da proposta de preço mais baixo e os que tenham apresentado valores
sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) relativamente ao menor preço.
7.6. Se não existirem, no mínimo, três propostas escritas que atendam às condições previstas no item anterior, serão
selecionados para a fase de lances os autores das 03 (três) melhores propostas, quaisquer que sejam os preços.
7.7. Considerando o estabelecido no item anterior, caso haja propostas empatadas na terceira posição, todas elas
participarão da etapa de lances.
7.8. Se, com os critérios acima, não for possível a obtenção do número mínimo de três proponentes, seja por desinteresse
do mercado seja por desclassificações de propostas escritas, o certame transcorrerá normalmente com dois licitantes na
fase de lances. Caso haja o comparecimento de um único interessado ou uma só proposta admitida, o pregoeiro dará
continuidade ao procedimento sem a realização da fase de ofertas verbais, aplicando os dispositivos deste edital
concernentes à aceitabilidade da proposta, à habilitação, à negociação do preço ofertado e à adjudicação.
7.9. A fase de lances se processará em rodadas consecutivas, nas quais os representantes dos licitantes selecionados
poderão formular, sucessivamente, ofertas verbais, na oportunidade de cada um, até que se obtenha o menor preço
possível.
7.10. Os licitantes só poderão ofertar um lance por rodada.

7.11. O primeiro lance caberá ao autor da proposta selecionada de maior preço. Logo depois, o pregoeiro convidará
individualmente, em ordem decrescente de preços, os demais licitantes selecionados para ofertarem seus lances, seguindo
a mesma sequência nas rodadas subsequentes.
7.12. Caso duas ou mais propostas escritas apresentem valores iguais, para se estabelecer a ordem de oferta de lances,
serão realizados sorteios, cujos vencedores deverão assumir os lugares subsequentes na sequência.
7.13. Os lances deverão ter seus valores distintos e mais reduzidos do que os propostos anteriormente.
7.14. A formulação de lances não é obrigatória. A eventual recusa do licitante em ofertar lance, quando for convidado,
seja na rodada inicial seja nas subsequentes, implicará, apenas, sua exclusão da fase de lances nas rodadas ulteriores.
Contudo, nessa hipótese, o preço da proposta escrita ou do último lance formulado, conforme o caso será mantido, para
efeito de ordenação das propostas.
7.15. O preço da proposta escrita do licitante sem representação continuará válido na etapa de lances, se ela for
selecionada para tanto.
7.16.Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor
estimado para a contratação.
7.17. Os lances deverão ficar adstritos à redução dos preços, não se admitindo ofertas destinadas a alterar outros
elementos da proposta escrita.
7.18. Quando convidado a ofertar seu lance, o representante do licitante poderá requerer tempo, para analisar seus custos
ou para consultar terceiros, podendo, para tanto, valer-se de celular. O tempo concedido não poderá exceder 5 minutos.
7.19. O pregoeiro deverá registrar os lances ofertados, podendo, para tal fim, usar meios eletrônicos de gravação.
7.20. Os licitantes poderão utilizar equipamentos de gravação para registrar o procedimento, desde que não embaracem o
desenvolvimento do certame ou prejudiquem o conforto físico dos presentes.
7.21. Quando for obtido o menor preço possível do item, a etapa de lances será concluída para ele.
7.22. Declarada encerrada a fase de lances, o pregoeiro procederá à classificação dos licitantes, considerando os valores
lançados, e examinará a aceitabilidade da menor proposta, quanto ao objeto e ao preço, decidindo motivadamente a
respeito.
7.23. Se a proposta do primeiro classificado for aceita, o pregoeiro deverá abrir o respectivo envelope de documentação,
para confirmar as condições habilitatórias, consoantes às exigências deste Edital.
7.24. Constatado o atendimento das exigências habilitatórias, o licitante será declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o
objeto do certame.
7.25. Se a oferta de menor preço não for aceitável ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro
examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente. O pregoeiro

continuará semelhante procedimento, seguindo a ordem de classificação, até encontrar uma proposta que atenda a este
Edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame.
7.26. Nas situações previstas nos subitens 7.16, 7.22 e 7.25, o pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente,
para que seja obtido preço melhor.
7.27. A adjudicação do objeto ao vencedor somente será feita pelo pregoeiro se não houver manifestações recursais.
7.28. A adjudicação do objeto ao vencedor não produz o efeito liberatório dos demais licitantes classificados, que
somente se desvincularão e terão sua documentação habilitatória devolvida após a entrega dos objetos licitados.
7.29. Decididos os recursos, caberá à autoridade superior adjudicar os objetos da licitação ao vencedor.
8. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO, IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO E DOS RECURSOS
ADMINISTRATIVOS:
8.1 - Dos pedidos de Esclarecimentos:

a.

b.

As informações e esclarecimentos relativos ao Edital, seus modelos, adendos e anexos poderão ser solicitados,
por escrito, junto à Comissão de Licitação, na Prefeitura Municipal de Nova Mutum, (65) 3308 5400 e e-mail:
licitacao@novamutum.mt.gov.br. (neste caso obrigatório informar do envio, por telefone), até 03 (TrÊs) dias úteis
antes da data limite estabelecida para o recebimento dos envelopes 01 e 02. As respostas serão enviadas, por
escrito, igualmente, a todas as proponentes, sem identificação da origem da consulta. As respostas serão
enviadas em até 01 (um) dias antes do recebimento dos envelopes de documentação e propostas, pelo licitador.
A qualquer tempo, antes da data limite estabelecida para o recebimento dos envelopes, o licitador, poderá, por
sua própria iniciativa ou como consequência de algum esclarecimento a pedido por um possível proponente,
alterar os termos do Edital mediante a emissão de um adendo.

c.

Nessa hipótese, o adendo em Edital será publicado nos mesmos veículos de publicações, da qual foi publicada a
abertura do certame.

d.

Nos casos em que a alteração do Edital signifique maior tempo para preparar as propostas, o licitador informará
aos interessados na licitação, que o prazo de entrega dos respectivos envelopes será prorrogado.

8.2 – Das Impugnações: A impugnação do Edital e seus anexos deverão ser dirigidos ao pregoeiro, entregue e
protocolados no Departamento de Licitação, localizada na sede da Prefeitura de Nova Mutum, ou por email (neste
caso obrigatório informar do envio, por telefone) e deverá obedecer ao seguinte procedimento:
a)

Poderá ser apresentada por qualquer cidadão, por escrito, até 05 (cinco) dias úteis antes da data fixada neste
Edital;
b) Poderá ser apresentada pela Licitante, por escrito, até 02 (dois) dias úteis anteriores à data para apresentação
dos envelopes, fixada neste Edital;
c) Apresentada a impugnação, a mesma será respondida ao interessado, dando se ciência aos demais adquirentes
do Edital, antes da abertura dos INVÓLUCROS contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO;

d) A impugnação feita tempestivamente pela licitante não a impedirá de participar do processo licitatório, até a
decisão definitiva em nível administrativo a ela pertinente, devendo, por conseguinte, a licitante, entregar os
documentos de HABILITAÇÃO e a PROPOSTA COMERCIAL na Comissão Permanente de Licitações, junto com as outras
licitantes, na data, hora e local fixados neste Edital;
e)

Acolhida a impugnação, será designada nova data para a realização do certame.

8.3 – Dos Recursos Administrativos:
a)

Divulgada a decisão da Comissão, no tocante à fase de habilitação ou classificação, se dela discordar, a licitante
terá o prazo de 03 (três) dias para interpor recurso administrativo, após a data de divulgação do resultado;

b)

Os recursos cabíveis nesta concorrência está disciplinada no Inciso XVIII do Art. 4º da Lei Federal n. 10.520/02 e
que estará resguardada subsidiariamente na Lei Federal nº 8.666/93, para tanto deverão serem interpostos da
maneira prevista nas mencionadas Leis, sem prejuízo dos demais dispositivos aplicáveis à espécie;

c)

Interposto o recurso administrativo, em qualquer fase da licitação, dele se dará ciência formalmente às demais
Licitantes, que poderão impugná-lo (contrarrazões) no prazo de 03 (três) dias, contados a partir do término do
prazo da Licitante Recorrente;

d)

O recurso administrativo deverá ser interposto, por escrito ao Pregoeiro e entregue mediante protocolo, no
Departamento de Licitação, ou email localizada na sede da Prefeitura de Nova Mutum – MT, de 2ª (segunda) a 6ª
(sexta) feira, das 07h00min (sete horas) às 11h00min (onze horas) e das 13h00min (treze horas) às 17h00min
(dezessete horas); ou ainda ou por email (neste caso obrigatório informar do envio, por telefone).

e)

Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia de início e incluir-se-á o dia
do vencimento.

9. DO PREGOEIRO
9.1. Compete ao pregoeiro a condução do certame, em todas as suas etapas, incumbindo-lhe os atos decisórios de
cada fase.
9.2. O pregoeiro exercerá a polícia dos trabalhos, podendo determinar a abstenção de qualquer ato que embarace o
procedimento, pedir o silêncio e determinar a saída de pessoas (licitantes, representantes ou interessados) que se
conduzam de forma inadequada e abusiva.
9.3. O pregoeiro será auxiliado pela equipe de apoio em todas as etapas do procedimento licitatório.
10. A ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO:
10.1. A adjudicação, em favor da licitante vencedora, será feita pelo pregoeiro no final da sessão e registrada em ata.
10.2. Em havendo recurso submetido à autoridade superior competente, a adjudicação será feita pelo mesmo.
10.3. A homologação em favor da licitante adjudicada nesta licitação será feita pelo Ordenador de Despesa, após
recebimento do processo concluído pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio.

11. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
11.1. A empresa vencedora se obriga a:
11.1.1. O licitante vencedor deverá assinar o contrato com o órgão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data
do recebimento da convocação;
11.1.2. O vencedor ficará obrigado a iniciar a execução dos serviços licitados, pretendidos pelo Município de Nova
Mutum – MT, em até 05 (cinco) dias úteis após solicitação formal através de Ordem de Fornecimento.
11.1.3. Os serviços deverão ser executados dentro dos padrões estabelecidos pelo Município de Nova Mutum– MT,
através da solicitação da Secretaria de Esportes e Lazer.
11.1.4. Caso a CONTRATADA não atenda integralmente as exigências para execução dos serviços deverá ser iniciada
em no máximo até 05 (cinco) dias, contados da assinatura do contrato, sob pena de cancelamento e aplicação de
multa de até 2% (dois por cento) do valor do total do contrato.
11.1.5. Manter, durante o prazo de vigência do contrato, todas as condições de habilitação exigidas na licitação;
11.1.6. Receber o pagamento, conforme o disposto neste contrato.
11.1.7 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamações se obrigam a atender
prontamente, bem como dar ciência à contratante, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que
verificar quando da execução do contrato;
11.1.8. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da CONTRATANTE, no tocante ao fornecimento do serviço, assim como
ao cumprimento das obrigações previstas neste ato convocatório;
11.1.9. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;
11.1.10. Comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e
outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência;
11.1.11. Fiscalizar e acompanhar a execução para o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendolhe, integralmente, os ônus decorrentes;
11.1.12. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste edital, os acréscimos ou supressões
que se fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do objeto adjudicado, devendo
supressões acima desse limite ser resultantes de acordo entre as partes;
11.1.13. Se a licitante vencedora não cumprir o prazo ou recusar-se a retirar a nota de empenho, sem justificativa
formalmente aceita pelo órgão, decairá do direito de prestação do serviço adjudicado, sujeitando-se às penalidades
dispostas neste Edital.

11.1.14.Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA o transporte e hospedagem de todos os integrantes da
equipe técnica, ficando desde já desobrigada a CONTRATANTE destas despesas ou quaisquer outras oriunda de futura
contratação, ficando obrigada apenas ao pagamento da quantia estabelecida em Contrato.
11.2. Os serviços deverão ser prestados em conformidade com os parâmetros deste edital e totalmente em
consonância com o contrato que será celebrado e ser conferidos na presença do responsável pelo recebimento dos
serviços da Secretaria solicitante o qual será designados formalmente pela autoridade competente como FISCAIS DE
CONTRATO.
11.3. QUANTO AOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÕES
11.3.1. Os serviços referentes às implantações deverão ser iniciados de imediato após a assinatura d o futura (o)
CONTRATO e terão um prazo máximo para conclusão de 90 (noventa) dias;
11.4. DA CONTRATANTE
11.4.1. Determinar a execução do objeto quando houver garantia real da disponibilidade financeira para a quitação de
seus débitos frente à contratada, sob pena de ilegalidade dos atos.
11.4.2. Formalizar e assinar o contrato, e convocar a contratada para assinatura nos termos da legislação pertinente e
consequentemente emitir nota de empenho de acordo com o artigo 57 da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações
posteriores, sob pena de ilegalidade dos atos.
11.4.3. Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o bom desempenho destes;
11.4.4. Fornecer as informações e documentos necessários à execução e desenvolvimento dos serviços, bem como
promover a solução de quaisquer pendências identificadas;
11.4.5. Determinar aos servidores, Secretários, Diretores, Chefes de Departamentos ou Seções que prestem o máximo
de colaboração a CONTRATADA nas suas necessidades, a fim de que a execução dos serviços ora contratados não
sofram interrupções, principalmente no que tange ao fornecimento de informações, remessa de documento, etc., bem
como o livre trânsito nas dependências relativas da CONTRATANTE, desde que obviamente necessários;
11.4.6. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, nas condições estabelecidas no edital;
11.4.7. Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária enquanto pendente de liquidação qualquer
obrigação. Esse fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.
12. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
12.1. A Prefeitura Municipal de Nova Mutum obriga-se a:
a) - Efetuar o pagamento à CONTRATADA, de acordo com as condições de preço e prazo estabelecidos neste edital;
b) - Comunicar imediatamente à empresa qualquer irregularidade manifestada na entrega do objeto;
c) - Propiciar todas as facilidades indispensáveis à execução do fornecimento.

13. DO REEQUILIBRIO E DO REAJUSTE DE PREÇOS E SERVIÇOS
13.1. Havendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, deverá ser observado o estabelecido nos Arts. 58 e
65, da Lei Federal n. 8.666/1993.
13.2. Para caracterização do desequilíbrio econômico-financeiro do contrato deverá ser observado à legislação
tributária de qualquer esfera de governo que venha onerar o contratado decorrente da majoração de alíquota de
impostos a ser criada pelos entes federativos durante a vigência do contrato que provoque aumento da despesa do
contratado.
13.3 Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas
no certame de licitação.
13.3.1 Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão
sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA exclusivamente para as obrigações iniciadas e
concluídas após a ocorrência da anualidade.
13.3.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos
financeiros do último reajuste.
13.3.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a
importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o
índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços
do valor remanescente, sempre que este ocorrer.
13.3.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
13.3.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser
utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
13.3.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para
reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
13.3.7. O reajuste será realizado por apostilamento, considerando como data base o prazo de 01 (um) ano a partir da
apresentação das propostas de preços no certame de licitação.
13.4. Considerando que o reajuste é o meio de atualizar o valor de contrato, onde a uma perda do valor da moeda
durante o período de um ano que é reajustado pelo índice IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo); e
13.4.1. Considerando o entendimento da Controladoria Geral do Estado (CGE), o cálculo do índice é obtido através da
fórmula abaixo:

14.DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS
14.1. As despesas decorrentes desta licitação correrão à conta dos recursos orçamentários consignados no orçamento
da Prefeitura Municipal de Nova Mutum, para o exercício de 2021 e 2022, na seguinte dotação:
Ano 2021 - 50% - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
10.001.27.812.0140.20098 - Competições Esportivas e Escolares
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (Red. 777).

Fonte: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários.
Ano 2022 - 50%
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
15. DO PAGAMENTO
15.1. O valor global do referido contrato é de R$ ...................... (.........................................................).
15.2. O pagamento dos serviços será efetuado em 12 ( doze ) parcelas mensais na importância de R$ ................... ,
mediante a apresentação da Nota Fiscal Eletrônica Fatura discriminativa, através da ordem bancária, devendo para isto
ser indicada a agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser realizado o depósito. O pagamento
da nota fiscal ficará condicionado à comprovação de situação de regularidade da contratada, em moeda corrente ,
contado a partir do recebimento da Fatura/Nota Fiscal Eletrônica, e devidamente atestada por responsável do
recebimento dos serviços.
15.3. O pagamento da manutenção e locação de softwares serão realizados desde que emitidos as respectivas ordem
de serviço, dentro dos prazos estipulado no referido edital.
15.4. Poderão ser descontados dos pagamentos os valores atinentes a penalidades eventualmente aplicadas.
16. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
16.1. Em razão de irregularidades no cumprimento das obrigações, a Prefeitura Municipal de Nova Mutum, poderá
aplicar as seguintes sanções administrativa:
a) ADVERTÊNCIA – sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para os quais tenha concorrido;
b) MULTA POR ATRASO – a empresa contratada ficará sujeita a multa diária de 1,0% (umpor cento) sobre o valor total
da contratação, até o máximo de 50% (cinqüenta por cento) pelo atraso injustificado na execução de qualquer
obrigação contratual ou legal, podendo esse valor ser abatido no pagamento a que fizer jus a contratada, ou ainda,
recolhido no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, após comunicação formal. Não havendo o recolhimento no
prazo estabelecido o valor da multa será cobrado judicialmente;
c) MULTA POR DESCUMPRIMENTO –Multa compensatória, arbitrada em valor compatível e proporcional aos possíveis
danos causados a administração.
d) SUSPENSÃO –suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração
Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
e) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE - para licitar ou contratar com a Administração Pública.
16.2. Poderá a Administração considerar inexecução total ou parcial do contrato, para imposição da penalidade
pertinente, no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, contado da intimação do ato, oferecer recurso à Prefeitura
Municipal de Nova Mutum- MT, devidamente fundamentado.
16.3. A sanção prevista na alínea “b” e “c”, do subitem 16.1, poderá ser imposta cumulativamente com as demais.

16.4. A Administração, para imposição das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas
pela contratada, sendo-lhe assegurada a ampla defesa e o contraditório.
17.DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
17.1.O licitante vencedor, após homologação, será convocado para assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
a contar da notificação da Prefeitura Municipal de Nova Mutum ou a contar da ciência pessoal dos autos, e/ou ser-lheá enviada por fax, na forma do art. 64 da Lei nº 8.666/93;
17.2.O prazo de convocação poderá ser prorrogado uma única vez, por igual período, a critério da Prefeitura Municipal
de Nova Mutum;
17.3.Caso a notificação não seja atendida pela adjudicada, sem prejuízo de enquadramento do respectivo licitante as
penalidades legalmente cabíveis, Prefeitura Municipal de Nova Mutum poderá optar pela convocação das demais
proponentes, obedecida à ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e examinará as propostas subseqüentes
e a qualificação dos licitantes, na ordem de classificação, e assim sucessivamente até apuração de uma que atenda o
edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor;
17.4. É facultada ao Pregoeiro 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 constar no ato da sessão pública;
17.5. Fica assegurado a Prefeitura Municipal de Nova Mutum o direito de, no interesse da Administração, anular ou
revogar, a qualquer tempo, no todo ou em parte, esta licitação, dando ciência aos participantes, na forma da legislação
vigente;
17.6. As proponentes assumirão todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Prefeitura
Municipal de Nova Mutum não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução
ou do resultado do processo licitatório;
17.7. As proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados
em qualquer fase da licitação;
17.8. Conforme preceitua o § 4º do Artigo 62 da Lei 8.666/93, o documento hábil para formalização será o Termo de
Contrato;
17.9. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os
acréscimos ou supressões que se fizerem necessária, até 25% do valor inicial atualizado;
17.10. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Prefeitura Municipal de Nova Mutum;
17.11. O desatendimento de exigências formais não essenciais, não importará no afastamento do licitante, desde que
seja possível aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão
pública de pregão;

17.12. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os
interessados, sem comprometimento da segurança do futuro contrato;
17.13. Qualquer pedido de esclarecimento em relação a eventuais dúvidas na interpretação deste Edital e seus Anexos
será atendido pelo Pregoeiro no horário de expediente 07h às 11h e das 13h às 17 h , na Sala de Licitações da
Prefeitura Municipal de Nova Mutum, situada na Avenida Mutum, nº 1.250 N, Centro, B. Jardim das Orquídeas, neste
município, ou através do tele/fax; (0**65) 3308-5400;
17.14. Este Edital se completa com as regras e princípios da Lei n.º 10.520/2002, pelo Decreto Federal n° 3.555/2000,
bem como, e subsidiariamente, da Lei n° 8.666/93;
17.15. São partes integrantes deste Edital, os seguintes elementos:

Anexo I
Anexo II
Anexo III
Anexo IV
Anexo V
Anexo VI

ANEXOS QUE INTEGRAM O EDITAL
TERMO DE REFERÊNCIA / JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO
MODELO DA PROPOSTA
DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
DECLARAÇÃO EMPREGADOR DE PESSOA JURÍDICA (DECRETO FEDERAL 4.358/2002)
MODELO DE PROCURAÇÃO
DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES
IMPEDITIVOS DA QUALIFICAÇÃO

Anexo VII
Anexo VIII

MINUTA DE CONTRATO
DECLARAÇÃO, SOB AS PENA DO ART. 299 DO CÓDIGO PENAL, DE QUE TERÁ A
DISPONIBILIDADE, CASO VENHA A VENCER O CERTAME, REALIZARÁ A ENTREGA DOS ITENS
NOS PRAZOS E/OU CONDIÇÕES PREVISTAS EM EDITAL E TERMO DE REFERÊNCIA

Anexo IX
Anexo X
Anexo XI
Anexo XII

DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE DA EMPRESA LICITANTE
DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
DECLARAÇÃO QUE ATENTE TODOS OS REQUISITOS TÉCNICOS
DECLARAÇÃO TÉCNICA SOBRE O PROGRAMA DE INFORMÁTICA

17.16. É competente o Foro da Comarca de Nova Mutum, para dirimir quaisquer litígios oriundos da presente licitação.
17.17. O presente edital poderá ser obtido diretamente no Setor de Licitações da Prefeitura de Nova Mutum/MT,
localizado na situada na Avenida Mutum, nº 1.250 N, Centro, B. Jardim das Orquídeas, neste município, ou através do
tele/fax; (0**65) 3308-5400.
Nova Mutum- MT, 06 de junho de 2021.
Sérgio Vítor Alves Rodrigues
Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL Nº 084/2021
ANEXO I
TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETO

1.1. contratação de SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO EVENTOS, CAMPEONATOS ESPORTIVOS,
REALIZAÇÃO DE MATRÍCULAS DE PROGRAMA SOCIAL, E ADMINISTRAÇÃO DE LOCAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS,
com execução mediante o regime de 12(doze) meses, para atender às necessidades da secretaria municipal de
Esportes e Lazer.
2. JUSTIFICATIVA DO OBJETO DA CONTRATAÇÃO
2.1. Se faz necessário a contratação dos serviços locação de software para utilização da Secretaria de Esportes e Lazer
durante a realização das matrículas das crianças e adolescentes do programa Despertando Talentos por modalidades,
contraturnos, locais, horários, categorias, e das atividades esportivas desenvolvidas com os adultos, realização de
cadastros de reserva, emissão de relatórios, chamadas dos professores, gestão de eventos e campeonatos esportivos
com toda a comunidade, inscrição, chaveamento, tabelas, classificação, saldo de gols, cartões e administração de
horários para locação de espaços esportivos (quadras municipais). Hoje toda a demanda é realização através de fichas
manuais.
3. QUANTITATIVO E ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
3.1. Contratação de empresa especializada para prestação de SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO
EVENTOS, CAMPEONATOS ESPORTIVOS, REALIZAÇÃO DE MATRÍCULAS DE PROGRAMA SOCIAL, E ADMINISTRAÇÃO
DE LOCAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS, conforme descrição dos serviços e exigências estabelecidas a seguir:
LOTE I - SOFTWARE PARA GESTÃO DE EVENTOS - Secr. de Esportes e Lazer - Pedido 657/2021
Ite
Cód. TCE
Cód.
Uni
Descrição/
QT
m
Gextec
d
Especificação
D

VALOR
UNIT.R$

VALOR
TOTAL R$

01

1.336,89

16.042,68

00058362

839312

MÊS

SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA
GESTÃO EVENTOS, CAMPEONATOS ESPORTIVOS,
REALIZAÇÃO DE MATRÍCULAS DE PROGRAMA
SOCIAL, E ADMINISTRAÇÃO DE LOCAÇÃO DE
ESPAÇOS ESPORTIVOS. Para
utilização em:
inscrição, tabelas, chaveamento, classificação, saldos
de gols/pontos/cartões, rodadas, realização de
matrículas
por
modalidades/categorias/locais/
contraturnos, para participação em atividades
esportivas de programas sociais, com emissão de
diversos relatórios, filas de espera, chamadas dos
professores, administração de locação de espaços

12

públicos (horários de quadras municipais).
ESPECIFICAÇÃO
DETALHADANAS
CLÁUSULAS
SEGUINTES.
Total R$

16.042,68

3.2.ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS SERVIÇOS E REQUISITOS GERAIS DO SISTEMA A SEREM IMPLANTADOS:
a) Os sistemas devem funcionar em qualquer sistema operacional, independente do dispositivo, bastando ter
instalado um cliente de navegação e uma conexão com a internet.
b) Devem possuir compatibilidade com smartphones e tablets, não obstruindo o acesso.
c) Todos os sistemas devem possuir uma base unificada, ou seja, todos os cadastros devem ser feitos na mesma
base dados.
d) Deve-se utilizar um banco de dados SGBD, com suporte a chaves estrangeiras, visões e linguagem SQL.
e) Todos os sistemas devem possuir a opção de integração via web service quando solicitado ou necessário.
f)
Cadastros de usuários unificados.
g) Ter mecanismos de trabalhar com fonte de dados externas, de outros sistemas ou até mesmo arquivos de
planilha e/ou csv, txt.
h) Ter mecanismos de proteção contra-ataques SQL Injection, DDOS entre outros mais conhecidos.
i)
Possibilitar a alteração dos dados da conta de usuário, como nome, e-mail e senha diretamente pelo sistema.
3.3.CARACTERÍSTICAS GENÉRICAS QUE O SISTEMA DEVERÁ POSSUIR:
a) Ser desenvolvido, operacional e funcional integralmente em plataforma de internet word wide web - WEB,
utilizando protocolo de transferência de hipertexto - HTTP, na camada de aplicação segundo o modelo open system
interconnection - OSI, sobre uma camada adicional de segurança que utiliza o protocolo Secure Sockets Layer /
Transport Layer Security - SSL/TLS, padrão seguro de protocolo de transferência de hipertexto- HTTPS, com criptografia
mínima de 128 bits.
b) Ser acessado via endereço na internet padrão localizador uniforme de recursos - URL, pelos principais
navegadores (browsers) do mercado bem como, por qualquer dispositivo onde operem os navegadores web, inclusive
móvel (móbile).
c) Permitir ser implantado e operacionalizado em ambiente local ou externo.
d) Permitir implantação de site de redundância sincronizado em tempo real, em pelo menos um site adicional.
e) Prover o controle efetivo do uso do Software, oferecendo total segurança contra a violação dos dados ou acessos
indevidos às informações, através do uso de senhas por nível de acesso considerando sua função e grupo que ele
pertença, perfil de acesso, permitindo configuração das permissões de acesso individualizadas.
f) Permitir cadastramento de usuários com controle de nível de acesso, podendo ser configurado para inclusão,
alteração, consulta e exclusão.
g) Registrar nas inclusões e atualizações efetuadas pelos operadores autenticados no software, nas operações
críticas do sistema, em cadastros e movimentações, na forma de histórico de utilização, registrando as informações
pertinentes.
h) Atender a legislação e obrigações assessórias na esfera Estadual e Federal, com possibilidade de gerar arquivos
para o Tribunal de Contas ou outros órgãos necessários e legais.
i)
Permitir a visualização dos relatórios em tela, bem como a gravação opcional dos mesmos em arquivos com
formato “Portable Document Format” - PDF, para que possam ser visualizados ou impressos posteriormente.

j)
Garantir a integridade referencial de arquivos e tabelas. Não deve ser possível apagar uma tabela mestre sem que
seus detalhes estejam apagados ou dependendo das regras de negócio, permitir fazer em cascata as alterações ou
deleções.
k) Exibir mensagens de advertência ou mensagens de aviso de erro informando ao usuário um determinado risco ao
executar funções e solicitando sua confirmação para dar prosseguimento a tarefa.
l)
Respeitar padronização de cor, tamanho e nomenclatura nos títulos de campos, botões, ícones e menus em todas
as telas dos Softwares bem como, do uso de teclas e ícones, de forma a facilitar o aprendizado e a operação.
m) Possuir gestão de usuários com definição de perfis de acesso.
n) O aplicativo deverá realizar obrigatoriamente todas as suas funcionalidades somente através de navegadores/
browser de internet de mercado, não sendo aceito o acesso ao software através de executáveis, serviços de terminal
(Terminal Services) e/ou através de emuladores de terminal.
o) Permitir disponibilização em portal de transparência pública das informações previstas na legislação e em tempo
real de execução.
p) A contratada deverá fornecer os dados dos usuários de acesso máster/administradores no que diz respeito ao
banco de dados e sistemas instalados, devendo ainda informar qualquer alteração nos acessos. Pois o banco de dados
é de posse da contratante, ou seja, as informações nele registradas são de poder da contratante.
q) A contratada deverá proceder a instalação dos softwares descritos neste Termo de Referência em Data Center de
propriedade do Contratante, arcando com os custos necessários para implantação dos mesmos. A instalação deverá
acompanhar o processo de migração e conversão quando necessário devendo ocorrer no máximo em até 90 (noventa)
dias.
3.4.SOFTWARE PARA GESTÃO DE EVENTOS, PROGRAMAS SOCIAIS ESPORTIVOS PARA CRIANÇAS E JOVENS E
LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS/LOCAIS:

3.4.1. CADASTROS:
a. Usuários;
b. Modalidades;
c. Faixas etárias;
d. Professores;
e. Horários;
f.
Alunos;
g. Responsáveis;
h. Locais;
i.
Eventos;
3.4.2.Informar ao menos 02 (dois) contatos obrigatórios no cadastro de aluno.
3.4.3.Informar todos os dados do responsável.
3.4.4.Controlar a quantidade de vagas por modalidade/horário.
3.4.5.Opção para fazer a rematrícula, trazendo todos os dados já cadastrados e confirmar os meios de contato a cada
rematrícula.

3.4.6 Fazer a gestão de filas de espera.
3.4.7 Área de acesso para professores:
3.4.8 Verificar quadro de modalidades/horários;
3.4.9 Informar presença dos alunos;
3.4.10.Criar observações e relatórios;
3.4.11. Opção de busca por alunos, modalidades e professores.
3.4.12. Gestão de termos, vinculados por modalidade, podendo ser vários termos para 1 modalidade.
3.4.13. Página web com acesso público para acompanhamento e detalhamentos das atividades desenvolvidas.
3.4.14. Página web com acesso público para pré-cadastro de alunos.
3.4.15. Disparo automático de e-mails para responsável com os dados da matrícula.
3.4.17. Disparo automático de e-mails para professores quando solicitado alguma atividade.
3.4.18. histórico de dados deve ser fiel a data, um relatório de anos anteriores deve exibir o endereço que aluno residia
naquele ano por exemplo, e não o atual(caso alterado).
3.4.19.Eventos devem conter:
a. Nome;
b. Local;
c. Descrição detalhada;
d. Cronograma (datas e horários);
e. Imagens;
f.
Situação (rascunho ou publicado);
g. Prazo de inscrições;
h. Tipo de inscrições (individual ou equipe).
3.4.20.As inscrições devem ter opção para aceitar cadastros individuais ou por equipe, quando configurado por equipe,
definir quantidade mínima e máxima de integrantes, e também um campo opcional de cargo para cada integrante.
3.4.21.As inscrições devem limitar o cadastro de apenas 1 CPF por evento/modalidade.
3.4.22.Configuração e geração de chaves de enfrentamento de eventos, tabelas, saldos, classificação.
3.4.23.Portal público para acesso aos eventos, podendo ordenar por data ou modalidades. Calendário para melhor
visualização.

3.4.24.0ntegração para portais e sistemas que desejam ter acesso aos eventos realizados pela secretaria via
API(cadastro do chaves de acesso pelo painel gestor).
3.4.25.Locais para locação devem conter:
a) Nome;
b) Endereço;
c) Horários;
d) Valor;
3.4.26.Permitir apenas 1 locação(ativa) por CPF.
3.4.27.Exibir no portal de esportes horários/locais/modalidades disponíveis para locação.
3.4.28.Permitir fazer o pré-agendamento pelo portal, exigindo os seguintes dados da pessoa:
a. Nome;
b. CPF;
c. E-mail;
d. Endereço;
e. Telefone;
f.
Protocolo (gerado automaticamente para identificação);
3.4.28.Permitir ao usuário analisar o pedido de locação, anexar taxas e deferir/indeferir pedido e informar uma
observação caso necessário.
3.4.29.Relatórios:
a. Ficha de matrícula;
b. Histórico;
c. Relação de modalidades;
d. Professores;
e. Por faixa etária;
f.
Por bairro;
g. Por sexo;
h. Por local;
i.
Quantitativos;
j.
Eventos;
k. Inscritos;
l.
Locações;
m. 3.4.30. Opção de limitar acesso a determinados endereços de IP.
3.5. Responsável pela elaboração das especificações:
Assinatura:_________________________________________
Nome: Marcelo Rodrigo Bragatti
Matrícula:5246.1
4. RECURSOS E DOTAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS

4.1. O custo estimado total da presente contratação é de R$ 16.042,68 (dezesseis mil, quarenta e dois reais e sessenta
e oito centavos).
4.2. O custo estimado da contratação dos serviços e os respectivos valores máximos foram apurados mediante
pesquisas de preços praticados no mercado em contratações similares e com base em orçamentos recebidos de
empresas: TCLWEB-Informática e Softwares Eireli - CNPJ: 30.222.334/0001-70; Rafael Alberto Pasa "Etools Tecnologia"
- CNPJ: 18.996.639/0001-34; Eseti Soluções em Tecnologia - CNPJ: 29.266.406/0001-00.
Sites: https://radardeprecos.tce.mt.gov.br/extensions/radarv2/panelv2.html;
4.3. As despesas decorrentes da aquisição dos respectivos produtos correrão à conta de recursos específicos
consignados no orçamento do município, na dotação a seguir discriminada:
Secretaria Municipal de Esportes e Lazer:
10.001.27.812.0140.20098 - Competições Esportivas e Escolares
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (Red. 777).
Fonte: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários. ( X ) Municipal
5. CONTROLE DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS
5.1. O prazo de entrega não superior a 90 (noventa) dias, contados a partir da assinatura do Contrato para iniciar o
processo de migração/implantação e disponibilização de 100% do sistema contratado. Entende-se como implantados o
conjunto de serviços necessários para instalar, migrar os dados ligados, colocar em funcionamento e deixar em
condições de uso para os usuários executarem suas tarefas.
5.2. Caso o fornecedor/prestador de serviço não cumpra com as condições postas neste Termo de Referência,
especialmente no que se refere a entrega dos bens ou a prestação dos serviços no prazo definido acima, o gestor da
contratação ou o responsável pelo recebimento dos bens ou serviços providenciará o cancelamento da ordem de
fornecimento/serviço, comunicação ao fornecedor e cancelamento da nota de empenho junto a Secretaria de Finanças
e Orçamento.
5.3. A CONTRATADA deverá desenvolver e implantar o sistema informatizado da secretaria Municipal de Esportes e
Lazer, com instalação e treinamento dos usuários, dando suporte constante, já inclusas a realização de pequenos
ajustes, inserções, alterações legais e adequações quando necessário. O respectivo sistema informatizado deverá ser
desenvolvido em tecnologias devidamente licenciadas, não gerando custos adicionais à entidade.
5.4. A Contratada deverá disponibilizar in loco, sob demanda e com agendamento prévio, nos horários de atividade do
Contratante, técnicos para dar o suporte necessário aos usuários.
5.5. A empresa contratada deverá disponibilizar uma central de atendimento ao cliente, sendo o mesmo
disponibilizado no mínimo 8 (oito) horas por dia de segunda a sexta-feira (dias úteis), sem limites de chamados
mensais.
5.6. Novas implementações e melhorias, aprovadas entre as partes, deverão ser liberadas conforme cronograma de
versões da Contratada planejados para o Sistema.

5.7. Fica de responsabilidade da contratada todo o custo de desenvolvimento, implantação, translado, hospedagens,
despesas com pessoal, encargos trabalhistas e demais despesas durante a execução dos serviços, são de total
responsabilidade da contratada.
6. CONDIÇÕES DO PAGAMENTO
6.1. O pagamento será efetuado, no prazo de até 30 (trinta) dias da data de apresentação dos documentos de
cobrança, desde que a totalidade do objeto contratado tenha sido executada, atestada e aprovada pelo contratante.
6.2. O pagamento será efetuado na conta corrente da contratada através de ordem bancária.
6.3. Os bens entregues ou serviços prestados em desacordo com as especificações contratuais não serão atestados
pela fiscalização.
6.4. A contratada deverá emitir uma nota fiscal com os dados constantes na nota de empenho.
7. DO ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO
7.1. Nos termos do art. 67 da lei nº 8.666, de 1993, será designado representante para acompanhar e fiscalizar a
entrega dos bens, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o
que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.
7.2. A fiscalização de que trata este item não exclui nem reduz a responsabilidade da contratada, inclusive perante
terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas ou vícios redibitórios, e, na
ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade
com o art. 70 da lei nº 8.666, de 1993.
7.3. O representante da administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução
do contrato, indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos funcionários eventualmente envolvidos, determinando o
que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos à autoridade
competente para as providências cabíveis.
7.4. Os serviços serão recebidos definitivamente após a verificação e comprovação de que o serviço prestado está de
acordo com o solicitado neste termo de referência, em conformidade com o Art.73 da Lei nº 8.666/93 .
7.5. A execução do serviço/entrega/fiscalização do material será acompanhada, recebida e fiscalizada, pelos
servidores:Patricia Suzane Alles - Matrícula 7876.1; Alessandro Narciso da Silva - Matrícula 7950.1. e Marcelo Rodrigo
Bragatti - Matrícula: 5246.1.

8. DAS ATRIBUIÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA
8.1. A contratante obriga-se a:
a) Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste termo de referência (ou no edital e seus anexos);
b) Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade dos bens recebidos/serviços prestados provisoriamente
com as especificações constantes deste termo de referência/edital e da proposta, para fins de aceitação e
recebimento definitivo;
c) Disponibilizar um ponto de energia e de água para a utilização da contratada na prestação dos serviços solicitados.
d) Comunicar à contratada, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades verificadas no objeto
fornecido/serviço prestado, para que seja substituído, reparado ou corrigido;
e) Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações da contratada, através de comissão/servidor especialmente
designado;
f) Efetuar o pagamento à contratada no valor correspondente ao fornecimento do objeto/prestação do serviço, no
prazo e forma estabelecidos neste termo de referência.
g) Fornecer à contratada a relação de servidores e unidades autorizadas a acompanhar fiscalizar a execução do contrato
e atestar os relatórios de visita, quando necessário.
h) A administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela contratada com terceiros, ainda que
vinculados à execução do objeto do fornecimento/serviço, bem como por qualquer dano causado a terceiros em
decorrência de ato da contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.
8.2. A contratada obriga-se a:
8.3. Cumprir todas as obrigações constantes no Termo de Referência/Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto e, ainda:
8.4. Efetuar a entrega do objeto/ realizar a prestação dos serviços em perfeitas condições, conforme especificações, prazo
e local constantes no termo de referência/edital, e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, sem qualquer
ônus adicional para a contratante;
a) Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27 do código
de defesa do consumidor (lei nº 8.078, de 1990);
b) Comunicar à contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos
que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
c) Ressarcir a administração do equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção do
fornecimento do objeto contratual, exceto quando isso ocorrer por exigência da contratante ou ainda por caso fortuito ou
força maior, circunstâncias devidamente comunicadas à contratante no prazo de 48 (quarenta e oito horas), após a sua
ocorrência;
d) Efetuar os ensaios, testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa execução do objeto do
contrato por sua conta, na forma do art. 75 da lei 8666/93 com as alterações da lei 8883/94.
e) Responsabilizar-se pelos salários, encargo social, previdenciários, securitários, taxas, impostos e quaisquer outros
que incidam ou venham a incidir sobre seu pessoal necessário à execução do objeto contratado;
f)
Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos que vier a causar à contratante ou a terceiros, tendo
como agente a contratada, na pessoa de prepostos ou estranhos;
g) Observar para que o transporte, seja ele de que tipo for, as normas adequadas relativa à embalagens, volumes, etc.;
h) Observar rigorosamente todas as especificações técnicas, gerais, descritas neste termo de referência;
i)
Responsabilizar-se por todas as providências, cautelas e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidente
de trabalho, quando, em ocorrências da espécie, forem vítimas seus empregados ou prepostos no desempenho dos
serviços ou em conexão com estes, ainda que verificado o acidente em dependências da contratante;
j)
Responsabilizar-se por quaisquer multas ou despesas de qualquer natureza impostas à contratante em decorrência
de descumprimento de qualquer cláusula ou condição deste contrato, dispositivo legal ou regulamento, por sua parte;

k) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições
de habilitação e qualificação exigidas na licitação;
l)
Indicar preposto para representá-la durante a execução do contrato;
m) É de total responsabilidade da contratada todos os gastos com materiais pertinentes e necessários para a perfeita e
adequada realização dos serviços.
9. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS
9.1. Comete a infração administrativa nos termos da lei n° 8.666, de 1993, da lei n° 10.520, de 2002, e da lei n° 12.846, de
2013, a contratada que:
a) Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da contratação;
b) Ensejar o retardamento da execução do objeto;
c) Fraudar a execução do contrato;
d) Comportar-se de modo idôneo;
e) Cometer fraude fiscal;
f) Não mantiver a proposta;
g) Criar, de modo fraudulenta ou irregular, pessoa jurídica para celebrar contrato administrativo;
h) Obtiver vantagem ou beneficio indevido, de modo fraudulenta, de modificações ou prorrogações de contratos
celebrados com a administração pública, sem autorização em lei, no ato convocatório da licitação pública ou nos
respectivos instrumentos contratuais;
i)
Manipular ou fraudar o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados com a administração pública.
9.2. A contratada que cometer qualquer infrações discriminadas no subitem acima ficara sujeita, sem prejuízo da
responsabilidade civil ou criminal, às sanções previstas na lei n° 8.666, de 1993, da lei n° 10.520, de 2002, e lei n° 12.846,
de 2013, observado o decreto n° 4.054, de 19 de setembro de 2008.
9.3. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, iii e iv da lei n° 8.666, de 1993, a contratada que:
a) Tenha sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos;
b) Tenha praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação;
c) Demonstre não possuir idoneidade para contratar com a administração em virtude de atos ilícitos praticados.
9.4. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que assegurará o
contraditório e a ampla defesa à contratada, observando-se o procedimento previsto na lei n° 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a lei n° 6.161, de 2000.
9.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta do infrator, o
caráter educativo a pena, bem como o dano causado à administração, observado o principio da proporcionalidade.
10. DOS PRAZOS DE EXECUÇÃO
10.1. O prazo de execução da presente contratação é de 12(doze) meses.
10.2. O prazo de vigência é de 15 (quinze) meses.
11. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS/INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
11.1. Eventuais pedidos de informações/esclarecimentos deverão ser encaminhados a prefeitura municipal de Nova
Mutum, departamento de licitação, por escrito, no endereço: Avenida Mutum n° 1250 N, Jardim das Orquídeas, CEP:
78.450-000, Nova Mutum/MT ou pelo telefone (65) 3308-5400.

Marcelo Rodrigo Bragatti
Responsável pelo Termo

Toshio Onghero Takagui
Secretário Mun.de Esportes e Lazer

ANEXO II
PREGÃO PRESENCIAL Nº 084/2021
MODELO DA PROPOSTA
A empresa _________________, CNPJ nº ___________________, estabelecida na _________________________, vem
apresentar proposta de preços para os fins de participação do Pregão nº 084/2021, que tem por objeto a contratação de
serviço de locação de software para gestão de eventos, campeonatos esportivos, realização de matrículas de programa
social, e administração de locação de espaços esportivo .
LOTE I - SOFTWARE PARA GESTÃO DE EVENTOS - Secr. de Esportes e Lazer - Pedido 657/2021
Ite
Cód. TCE
Cód.
Unid Descrição/
QT
VALO VALOR
m
Gextec
Especificação
D
R
TOTAL
UNIT. R$
R$
01
00058362 839312 MÊS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO 12
EVENTOS, CAMPEONATOS ESPORTIVOS, REALIZAÇÃO DE
MATRÍCULAS DE PROGRAMA SOCIAL, E ADMINISTRAÇÃO
DE LOCAÇÃO DE ESPAÇOS ESPORTIVOS. Para utilização em:
inscrição, tabelas, chaveamento, classificação, saldos de
gols/pontos/cartões, rodadas, realização de matrículas por
modalidades/categorias/locais/
contraturnos,
para
participação em atividades esportivas de programas sociais,
com emissão de diversos relatórios, filas de espera,
chamadas dos professores, administração de locação de
espaços públicos (horários de quadras municipais).
ESPECIFICAÇÃO DETALHADA NAS CLÁUSULAS SEGUINTES.
Total R$
Nos preços apresentados deverão estar inclusos todos os custos referentes à mão-de-obra direta e/ou indireta, acrescidos de
todos os encargos sociais e obrigações de ordem trabalhista, recursos materiais, transporte, seguros de qualquer natureza,
perdas eventuais, despesas administrativas, tributos e demais encargos necessários à prestação dos serviços de acordo com o
que for estabelecido no ato convocatório.
O preço proposto deverá contemplar todas as despesas que o compõem, tais como os encargos (obrigações sociais, impostos,
taxas, etc..).
* A não indicação das informações acima significa que o preço já os inclui.

A Proposta deverá conter ainda:
I – prazo de validade da proposta de no mínimo 60 (sessenta) dias;
II – Forma de pagamento será mensal, até o dia 10 (dez) do mês subsequente ao da prestação de serviços e emissão da Nota
Fiscal, condicionado à prova da efetiva prestação dos serviços ora contratados.
____________, ______ de _____________ de 2021.
EMPRESA
CNPJ:Representante Legal

ANEXO III
PREGÃO PRESENCIAL N° 084/2021

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO
(papel timbrado da empresa)

________(nome da empresa)__________________________, CNPJ n° ___________________________, sediada
______(endereço completo)_____________________________. Declara, sob as penas da Lei, que está em situação REGULAR
perante a Fazenda Municipal, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia de Tempo de Serviço – FGTS, bem como, atende às
exigências do edital quanto à habilitação jurídica para os fins previstos no Pregão Presencial n° 084/2021 da Prefeitura
Municipal de Nova Mutum.

____________, ______ de _____________ de 2021.

___________________________________
(assinatura do representante legal da empresa)

ANEXO IV
PREGÃO PRESENCIAL N° 084/2021.
DECLARAÇÃO
(papel timbrado da empresa)

___________(nome
da
empresa)_______________,
CNPJ
n°
________________
sediada
___________________________(endereço completo)____________, Por intermédio de seu representante legal, o (a) Sr (a).
_____________________, portador da Carteira de Identidade nº __________ , CPF nº ______________, DECLARA, para fins
do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de
1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de
dezesseis anos.

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz. (....)

____________, ______ de _____________ de 2020.

(Assinatura do representante legal da empresa)

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima)

ANEXO V
PREGÃO PRESENCIAL N° 084/2021
PROCURAÇÃO

Por este instrumento, a empresa __________________, sediada em ___________________, inscrita no CNPJ sob o n°
__________________, outorga poderes a ______________________, portador do documento de identidade n°
_______________, inscrito no CPF/MF sob o n° ________________, para representá-la no Pregão Presencial nº 084/2021 da
Prefeitura Municipal de ___________, podendo o mandatário praticar todos os atos relativos ao certame, notadamente:
formular ofertas, inclusive verbais; assinar os documentos da licitação;negociar preços; e interpor recursos ou renunciar ao
direito de propô-los.

(assinatura, nome e CPF do mandante)

A firma do mandante deve ser reconhecida.

ANEXO VI
PREGÃO PRESENCIAL N° 084/2021
(DECLARAÇÃO DE SUJEIÇÃO AO EDITAL E DE INEXISTÊNCIA DE FATOS
SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS DA QUALIFICAÇÃO)
DECLARAÇÃO
O signatário da presente, em nome da proponente _________________, declara, expressamente, que se sujeita às condições
estabelecidas no edital de Pregão Presencial № 084/2021; em consideração e dos respectivos anexos e documentos, que
acatará integralmente qualquer decisão que venha a ser tomada pelo licitador quanto à qualificação apenas das proponentes
que hajam atendido às condições estabelecidas e demonstrem integral possibilidade de executar os serviços.
Declara, ainda, para todos os fins de direito, a inexistência de fatos supervenientes impeditivos da qualificação ou que
comprometam a idoneidade da proponente nos termos do Artigo 32, parágrafo 2º, e Artigo 97 de Lei № 8.666 de 21 de junho
de 1993, e suas alterações.

_________________, ____ de ___________ de 2021.

___________________________________________________________
(assinatura, nome e cargo do declarante, representante legal da Licitante).

ANEXO VII
MINUTA DE CONTRATO
O MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM, Estado de Mato Grosso, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede administrativa
à Av. Mutum, 1250 N - Centro, na Cidade de Nova Mutum, Estado de Mato Grosso, inscrita no CNPJ /MF sob o nº
24.772.162.0001.06, representado neste ato pelo Ordenador de Despesa, Secretário Municipal de Administração, Sr. ILDO
ADEMIR FACCIO, portador do R.G. n.º 767.942-4 SSP/MT e inscrito no CPF nº 468.475.531-20, residente e domiciliado na Av.
dos Beija-Flores, 732 N, Bairro Centro, neste Município de Nova Mutum – Estado de Mato Grosso, neste Município, doravante
denominado de CONTRATANTE, e a empresa ..........., inscrita no C.N.P.J./MF sob o nº .......... e Inscrição Estadual sob nº .........,
estabelecida a Rua ........, N.º....., Bairro .........., representada neste ato por seu proprietário(a) o(a) Sr.(a).............., brasileiro(a),
portador do RG nº .......... e do CPF nº ..........., residente à Rua ......., nº ........, cidade de ................, doravante denominada de
CONTRATADA, resolvem celebrar o presente contrato nos termos do Edital de Pregão Presencial nº 084/2021, mediante as
cláusulas e condições a seguir estabelecidas.
1. - CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO
1.1. A presente tem como objeto contratação de serviço de locação de software para gestão de eventos, campeonatos
esportivos, realização de matrículas de programa social, e administração de locação de espaços esportivos, conforme segue:
LOTE I - SOFTWARE PARA GESTÃO DE EVENTOS ESPORTIVOS-Secr. de Esportes e Lazer - Pedido 657/2021
Ite
Cód. TCE
Cód.
Unid Descrição/
QTD VALOR
m
Gextec
Especificação
UNIT.R
$
01
00058362 839312 MÊS SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO 12
EVENTOS, CAMPEONATOS ESPORTIVOS, REALIZAÇÃO
DE MATRÍCULAS DE PROGRAMA SOCIAL, E
ADMINISTRAÇÃO
DE
LOCAÇÃO
DE
ESPAÇOS
ESPORTIVOS. Para utilização em: inscrição, tabelas,
chaveamento,
classificação,
saldos
de
gols/pontos/cartões, rodadas, realização de matrículas
por modalidades/categorias/locais/ contraturnos, para
participação em atividades esportivas de programas
sociais, com emissão de diversos relatórios, filas de
espera, chamadas dos professores, administração de
locação de espaços públicos (horários de quadras
municipais).
ESPECIFICAÇÃO
DETALHADA
NAS
CLÁUSULAS
SEGUINTES.

VALOR
TOTAL
R$

Total R$
CLÁUSULA SEGUNDA – DA LICITAÇÃO
2.1. Para a presente contratação foi realizada a Licitação Modalidade Pregão Presencial citado no preâmbulo deste, nos
termos das Leis Federais 10.520/2002 e 8.666/1993.
CLÁUSULA TERCEIRA – DA SUJEIÇÃO DAS PARTES

3.1. As partes declaram-se sujeitas às normas previstas nas Leis Federais 10.520/2002 e 8.666/1993 e suas alterações,
supletivamente, pelos princípios da teoria geral dos contratos e pelas disposições de direito privado, bem como, pelas
cláusulas e condições deste contrato.
CLÁUSULA QUARTA – DA EXECUÇÃO E DA VIGÊNCIA
4.1. O CONTRATADO ficará obrigado a executar os serviços, objeto do presente contrato, nas quantidades e condições
contratadas com o Município de Nova Mutum, através da solicitação da Secretaria solicitante, contados a partir da data de
assinatura Contrato e recebimento da respectiva nota de empenho e ordem de fornecimento que advém desta licitação.
4.1.1 Os serviços deverão ser realizados conforme Termo de Referência, o Edital e seus anexos.
4.2. A Secretaria solicitante, através do Departamento de Compras, solicitarão através de autorização de fornecimento, os
serviços a serem executados e sua respectiva data.
4.3. No decorrer do recebimento/inspeção, efetuar-se-á conferência e a checagem dos serviços executados. Esse fato é de
fundamental importância, pois visa garantir que o serviço executado corresponda exatamente àquele requisitado e
homologado como vencedor no certame licitatório.
4.4. O prazo de entrega dos serviços licitados que compreende a implantação do software não poderá ser superior a 90
(noventa) dias contados a partir da data da ordem de serviço.
4.5.Será considerado como entregue os serviços licitados, o momento que a empresa vencedora do certame estiver com o
banco de dados Populado e customizado, bem como, implantado o software licitado e os usuários treinados.
4.6. Os serviços objeto desta licitação deverão estar dentro das normas técnicas aplicáveis, ficando, desde já, estabelecido que
o recebimento da Secretaria responsável e por servidor habilitado indicado para tal fim e, caso não satisfaçam às
especificações exigidas ou apresentem quaisquer incorreções, não serão aceitos.
4.7. Constatadas irregularidades na execução do objeto deste certame a Prefeitura Municipal de Nova Mutum poderá rejeitálo no todo ou em parte, determinando que refaça os trabalhos, por conta da empresa contratada, sem prejuízo das
penalidades cabíveis.
4.8.O recebimento dos serviços e conferência dos mesmos serão efetuados pelo Servidor Municipal responsável nos termos
do Artigo 73, Inciso II da Lei Federal nº 8666/93 e suas alterações. Poderá a Prefeitura Municipal de Nova Mutum recusar os
serviços que não satisfaçam as especificações ou apresentem qualquer vício, comunicando o fato ao fornecedor e ao
Secretário da Pasta.
4.9. A vigência do presente contrato se dará por um período de 15 (QUINZE) meses, sendo o início de sua vigência a partir da
assinatura do mesmo.
4.10. O contrato poderá, todavia, por acordo das partes, ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos até o limite,
permitido em lei devidamente justificado.
CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO, DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO, DO REQUILÍBRIO E DO REAJUSTAMENTO:

5.1. O valor global do referido contrato é de R$ ...................... (.........................................................).
5.2. O pagamento dos serviços será efetuado em 12 ( doze ) parcelas mensais na importância de R$ ................... , mediante a
apresentação da Nota Fiscal Eletrônica Fatura discriminativa, através da ordem bancária, devendo para isto ser indicada a
agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser realizado o depósito. O pagamento da nota fiscal ficará
condicionado à comprovação de situação de regularidade da contratada, em moeda corrente , contado a partir do
recebimento da Fatura/Nota Fiscal Eletrônica, e devidamente atestada por responsável do recebimento dos serviços.
5.3. O início do pagamento das parcelas mensais ocorrerá a partir do primeiro mês após a implantação do software.
5.4.Caso constatado alguma irregularidade nas Notas Fiscais Eletrônicas/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor,
para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da
data da sua reapresentação.
5.5 .Havendo o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, deverá ser observado o estabelecido nos Arts. 58 e 65, da
Lei Federal n. 8.666/1993.
5.6. Para caracterização do desequilíbrio econômico-financeiro do contrato deverá ser observado à legislação tributária de
qualquer esfera de governo que venha onerar o contratado decorrente da majoração de alíquota de impostos a ser criada
pelos entes federativos durante a vigência do contrato que provoque aumento da despesa do contratado.
5.7. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação das propostas no
certame de licitação.
5.8. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços contratados poderão sofrer
reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice IPCA exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas
após a ocorrência da anualidade.
5.9. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros
do último reajuste.
5.10. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a
importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o
índice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memória de cálculo referente ao reajustamento de preços do
valor remanescente, sempre que este ocorrer.
5.11. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
5.12. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser
utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então em vigor.
5.13. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento
do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
5.14. O reajuste será realizado por apostilamento, considerando como data base o prazo de 01 (um) ano a partir da
apresentação das propostas de preços no certame de licitação.
5.15. Considerando que o reajuste é o meio de atualizar o valor de contrato, onde a uma perda do valor da moeda durante
o período de um ano que é reajustado pelo índice IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo); e

5.16. Considerando o entendimento da Controladoria Geral do Estado (CGE), o cálculo do índice é obtido através da
fórmula abaixo:

CLÁUSULA SEXTA – DO CRÉDITO PELO QUAL CORRERÁ A DESPESA
6.1. As despesas relativas a esta contratação correrão por conta de recursos próprios do orçamento do Município sendo na
seguinte dotação orçamentária:
Ano 2021 - 50% - Secretaria Municipal de Esportes e Lazer
10.001.27.812.0140.20098 - Competições Esportivas e Escolares
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica (Red. 777).
Fonte: 0.1.00.000000 - Recursos Ordinários.
Ano 2022 - 50%
3390.39.00.00 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES
7.1. DO FORNECEDOR:
7.1.1. O licitante vencedor deverá assinar a contrato com o órgão no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data do
recebimento da convocação;
7.1.2. Caso a CONTRATADA não atenda integralmente as exigências para a execução dos serviços, deverá ser iniciada em no
máximo 05 (cinco) dias, contados da assinatura do contrato, sob pena de cancelamento do contrato e aplicação de multa de
até 2% (dois por cento) do valor do total contrato.
7.1.3. Manter, durante o prazo de vigência do contrato todas as condições de habilitação exigidas na licitação;
7.1.4.Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, cujas reclamações se obrigam a atender
prontamente, bem como dar ciência à contratante, imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar
quando da execução do contrato;
7.1.5. Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da CONTRATANTE, no tocante ao fornecimento do serviço, assim como ao
cumprimento das obrigações previstas neste ato convocatório;
7.1.6. Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os
casos de greve ou paralisação de qualquer natureza;
7.1.7. Comunicar imediatamente à CONTRATANTE qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis
necessários para recebimento de correspondência;
7.1.8. Fiscalizar e acompanhar a execução para o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe,
integralmente, os ônus decorrentes;

7.1.9. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições deste edital, os acréscimos ou supressões que se
fizerem necessários, até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do objeto adjudicado, devendo supressões
acima desse limite ser resultantes de acordo entre as partes;
7.1.10 Se a licitante vencedora não cumprir o prazo ou recusar-se a retirar a nota de empenho, sem justificativa formalmente
aceita pelo órgão, decairá do direito de prestação do serviço adjudicado, sujeitando-se às penalidades dispostas neste Edital.
7.1.11. Será de inteira responsabilidade da CONTRATADA o transporte e hospedagem de todos os integrantes da equipe
técnica, ficando desde já desobrigada a CONTRATANTE destas despesas ou quaisquer outras oriunda de futura contratação,
ficando obrigada apenas ao pagamento da quantia estabelecida em Contrato.
7.1.12. Executar os serviços conforme especificações do Termo de Referência dos seus anexos, do contrato decorrente e de
sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais;
7.1.13. A licitante vencedora fica obrigada a realizar, após o período de implantação, suporte/assistência técnico(a), in loco,
sempre que a contratante achar necessário, sem custo adicional a Administração;
7.1.14. Prestar serviços técnicos de conversão e/ou migração dos bancos de dados/base, no prazo máximo de 90 (noventa)
dias, sem custos adicionais para a Administração.
7.1.15. O período de conversão, migração será executado pela Contratada e a análise e validação dos dados convertidos e
migrados de bases de dados em operação será executada pela Contratante com apoio tecnológico da Contratada, nos 30
(trinta) primeiros dias do processo de implantação e em conformidade com o cronograma acordado entre as partes.
7.1.16. Prestar os serviços de suporte técnico e manutenção nos sistemas, sempre que solicitado pelo Município e dentro das
condições contratuais vigentes;
7.1.17. O SUPORTE de atendimento referente a eventuais erros do sistema deverá ser disponibilizado 8 (oito) horas por dia,
sem limites de chamadas mensais.
7.1.18. Para personalização ou melhorias do sistema, o prazo será de no máximo 07 (sete) dias.
7.1.21. Instalar, implantar, customizar, migrar dados e treinamento dos softwares, conforme cronograma de trabalho
proposto;
7.1.22 Custear as despesas com salários, encargos, seguro, transporte, alojamento, alimentação do pessoal técnico e outras
que porventura venham a ser criadas e exigidas por Lei, durante a execução do contrato;
7.1.23. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou as supressões que se fizerem necessárias, em até 25%
(vinte e cinco por cento) do valor inicialmente contratado, atualizado, nos termos do parágrafo 1º da letra “d” do inciso II do
art. 65 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares;
7.1.24. Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações a serem assumidas, todas as
condições de habilitação e qualificação exigidas neste Termo;
7.1.25. Solicitar por escrito a prorrogação do prazo de implantação, se ocorrer atrasos por motivos atribuíveis ao Município,
pelo mesmo período do atraso, acompanhada da devida justificativa e sujeita a aprovação do mesmo.
7.1.26. Efetuar, quando necessário, alterações, melhorias e atualizações nos sistemas locados, que impliquem mudanças nos
arquivos, novas funções/rotinas e relatórios, de forma a atender a legislação ou aperfeiçoamento gerencial;

7.1.27. Manter absoluto sigilo sobre quaisquer documentos, informações ou dados que tiver conhecimento ou acesso, em
decorrência da execução dos serviços e não prestar declarações ou informações sem prévia autorização por escrito da
CONTRATANTE a respeito do presente contrato e dos serviços a ele inerentes.
7.1.28. Responsabilizar-se pela orientação e treinamento aos usuários do Sistema;
7.1.29. Responsabilizar-se pela substituição dos Sistemas por versões mais atualizadas em função do aprimoramento técnico
e/ou operacional.
7.1.30. Providenciar a assistência técnica in-loco, quando requisitado pela Prefeitura, sem ônus para a contratante.
7.1.31. Apresentar Declaração que possui quadro técnico suficiente, tanto presencial como remoto, para atender toda a
demanda do município, nos prazos estabelecidos no edital.
7.1.32. A contratada deverá proceder a instalação dos softwares descritos neste Termo de Referência em Data Center de
propriedade do Contratante, arcando com os custos necessários para implantação dos mesmos. A instalação deverá
acompanhar o processo de migração e conversão, devendo ocorrer no máximo em até 90 (noventa) dias.
7.1.33. A instalação deverá acompanhar o processo de migração e conversão, devendo ocorrer no máximo em até 30 (trinta)
dias para as áreas obrigatórias necessárias para as atividades das unidades educacionais.
7.1.34. A contratada deverá fornecer os dados dos usuários de acesso master/administradores no que diz respeito ao banco
de dados e sistemas instalados conforme item anterior, devendo ainda informar qualquer alteração nos acessos.
7.1.35. Prestar os serviços de conformidade com a cláusula primeira pelo período contratado, de forma adequada,
proporcionado segurança dos dados e informações contidas nos sistemas;
7.1.36. Baixar e disponibilizar as versões atualizadas dos sistemas;
7.1.37. Corrigir erros, defeitos ou falhas que os sistemas possam apresentar;
7.1.38. Colocar seus técnicos a disposição da CONTRATANTE quando solicitado.
7.1.39.Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, social, tributária e trabalhista de
seus empregados, bem como por todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, e ainda por todos os danos
e prejuízos que, a qualquer título, causar a terceiros em virtude da execução dos serviços a seu cargo, respondendo por si e
por seus sucessores;
7.1.40. Assumir toda a responsabilidade civil sobre a execução dos serviços objeto deste contrato;
7.1.41. Em caso de erros, defeitos ou falhas, detectados no sistema fornecido, a CONTRATADA será comunicada e deverá
diagnosticar a ocorrência e iniciar as ações para solucionar o problema, a fim de evitar quaisquer danos ou perda de dados
armazenados nos sistemas.
7.1.42. Garantir durante a execução a proteção e a conservação dos serviços executados, até o seu recebimento definitivo,
bem como Assistência e Manutenção Técnica constante na Proposta Técnica apresentada em conformidade com o Edital.
7.1.43.Assumir total responsabilidade por qualquer dano pessoal ou material que seus empregados venham a causar ao
patrimônio da Licitadora ou a terceiros, quando da entrega do objeto deste Edital.
7.1.44. Fazer no prazo previsto entre a assinatura do contrato e o início dos serviços, minucioso exame das especificações e

projetos, de modo a poder, em tempo hábil e por escrito, apresentar à Fiscalização todas as divergências e dúvidas porventura
encontradas, para o devido esclarecimento e aprovação.
7.1.45. Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, social, tributária e trabalhista de
seus empregados, bem como por todas as despesas decorrentes de eventuais trabalhos noturnos, e ainda por todos os danos
e prejuízos que, a qualquer título, causar à terceiros, em virtude da execução dos serviços a seu cargo, respondendo por si e
por seus sucessores.
7.1.46.Contratar todos os seguros exigidos pela legislação brasileira, inclusive os pertinentes a danos a terceiros, acidente de
trabalho, danos materiais a propriedades alheias.
7.1.47.Comunicar à Administração, por escrito e no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, quaisquer alterações ou
acontecimentos por motivo superveniente, que impeçam, mesmo temporariamente, a Contratada de cumprir seus deveres e
responsabilidades relativas à execução do Contrato, total ou parcialmente.
7.1.48.Permitir e facilitar a inspeção pela Fiscalização, inclusive prestar informações e esclarecimentos quando solicitados,
sobre quaisquer procedimentos atinentes à execução dos serviços.
7.1.49. Garantir durante a execução a proteção e a conservação dos serviços executados, até o seu recebimento definitivo.
7.2. DA CONTRATANTE
7.2.1. Determinar a execução do objeto quando houver garantia real da disponibilidade financeira para a quitação de seus
débitos frente à contratada, sob pena de ilegalidade dos atos.
7.2.2. Formalizar e assinar o contrato e convocar a contratada para assinatura nos termos da legislação pertinente e
consequentemente emitir nota de empenho de acordo com o artigo 57 da Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações, sob pena de
ilegalidade dos atos.
7.2.3. Assegurar-se da boa prestação dos serviços, verificando sempre o bom desempenho destes;
7.2.4. Fornecer as informações e documentos necessários à execução e desenvolvimento dos serviços, bem como promover a
solução de quaisquer pendências identificadas;
7.2.5. Determinar aos servidores, Secretários, Diretores, Chefes de Departamentos ou Seções que prestem o máximo de
colaboração a CONTRATADA nas suas necessidades, a fim de que a execução dos serviços ora contratados não sofram
interrupções, principalmente no que tange ao fornecimento de informações, remessa de documento, etc., bem como o livre
trânsito nas dependências relativas da CONTRATANTE, desde que obviamente necessários;
7.2.6. Efetuar o pagamento à CONTRATADA, nas condições estabelecidas no edital;
7.2.7. Nenhum pagamento será efetuado à empresa adjudicatária enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação. Esse
fato não será gerador de direito a reajustamento de preços ou a atualização monetária.
CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES CABÍVEIS E DOS VALORES DAS MULTAS
8.1 As penalidades contratuais aplicáveis são:
a) ADVERTÊNCIA – sempre que forem observadas irregularidades de pequena monta para os quais tenha concorrido;

b) MULTA POR ATRASO – a empresa contratada ficará sujeita a multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor total da
contratação, até o máximo de 50% (cinqüenta por cento) pelo atraso injustificado na execução de qualquer obrigação
contratual ou legal, podendo esse valor ser abatido no pagamento a que fizer jus a contratada, ou ainda, recolhido no
prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, após comunicação formal. Não havendo o recolhimento no prazo
estabelecido o valor da multa será cobrado judicialmente;
C)MULTA POR DESCUMPRIMENTO –Multa compensatória, arbitrada em valor compatível e proporcional aos possíveis
danos causados a administração.
d) SUSPENSÃO –suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a Administração
Pública, pelo prazo de até 02 (dois) anos;
e) DECLARAÇÃO DE INIDONEIDADE - para licitar ou contratar com a Administração Pública.
8.2 A advertência verbal ou escrita será aplicada independentemente de outras sanções cabíveis, quando houver
descumprimento de condições contratuais ou condições técnicas estabelecidas.
8.3 De qualquer sanção imposta, a CONTRATADA poderá, no prazo máximo de cinco dias, contados da intimação do ato,
oferecer recurso à CONTRATANTE, devidamente fundamentado.
8.4 A sanção prevista na alínea “b” e c”, do subitem 8.1, poderá ser imposta cumulativamente com as demais.
8.5. A Administração, para imposição das sanções, analisará as circunstâncias do caso e as justificativas apresentadas pela
contratada, sendo-lhe assegurada a ampla defesa e o contraditório.
CLÁUSULA NONA – DOS CASOS DE RESCISÃO
9.1 - O presente contrato poderá ser rescindido pelo CONTRATANTE, sem interpelação extrajudicial, sem que a CONTRATADA
tenha direito a qualquer indenização quando:
9.1.1 - Não cumprir quaisquer das cláusulas contratuais especificações, projetos ou prazos.
9.1.2 - Cumprir irregularmente as cláusulas contratuais, especificações projetos e prazos.
9.1.3 - O atraso injustificado no início dos serviços.
9.1.4 - A paralisação dos serviços, sem justa causa e prévia comunicação ao CONTRATANTE.
9.1.5 - Houver subcontratação total ou parcial do objeto contratual, a associação da CONTRATADA com outrem, a cessão ou
transferência, total ou parcial, bem como a fusão, cisão ou incorporação, sem a prévia e a expressa anuência da
CONTRATANTE.
9.1.6 - O desatendimento às determinações regulares da Secretaria Responsável.
9.1.7 - O cometimento reiterado de faltas na execução deste contrato.
9.1.8 - A decretação de falência da CONTRATANTE, ou a instauração de insolvência civil ou dissolução da Sociedade.
9.1.9. A Alteração social ou modificação da finalidade ou de estrutura da CONTRATADA, que prejudique a execução do
contrato.
9.2. Os casos de rescisão previstos nos itens desta Cláusula, acarretarão as consequências previstas no Artigo 80, da Lei
Federal n.8.666/93, sem prejuízo das sanções previstas neste contrato.

9.3 - Havendo a rescisão do contrato sem que a CONTRATADA tenha dado causa, terá esta o direito de ser ressarcida dos
prejuízos que este ato lhe causar.
9.3.1. Quando o CONTRATANTE, mediante ordem escrita, suspender a execução do contrato, por prazo superior a 150 (cento
e cinquenta) dias, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas
suspensão que totalizem o mesmo prazo, sendo facultado à CONTRATADA optar pela suspensão do cumprimento das
obrigações assumidas até que seja normalizada a situação.
9.4. O presente contrato poderá ainda, ser rescindida, por mútuo acordo, atendida a conveniência da CONTRATANTE,
mediante documento expresso e fundamentado Desta, tendo a CONTRATADA direito de receber o valor dos serviços
executados, constante de medição rescisória.
9.5. O CONTRATANTE reserva-se o direito de, no caso do não cumprimento do contrato a contento, transferi-lo à segunda
colocada no processo licitatório, sem que à CONTRATADA caiba qualquer recurso judicial ou extrajudicial.
9.6 - É direito da administração, no caso de rescisão, usar das prerrogativas do art. 77 da Lei Federal n. 8.666/93.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO
10.1 A fiscalização da execução do contrato será exercida por servidor credenciado, independentemente de qualquer outra
supervisão, assessoramento e/ou acompanhamento do objeto que venha a ser determinada pela CONTRATANTE, o seu
exclusivo juízo. A fiscalização de que trata este item não exclui, nem reduz a responsabilidade da CONTRATADA.
10.2 A fiscalização do presente contrato será exercida pela Secretaria através dos membros devidamente nomeados pelo
Município de Nova Mutum– MT.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
11.1 Como condição para o pagamento, o licitante vencedor deverá se encontrar nas mesmas condições requeridas na fase de
habilitação, bem assim para o recebimento dos pagamentos relativos aos serviços fornecidos e aceitos.
11.2 As alterações contratuais obedecerão aos dispositivos constantes do Artigo 65 da Lei acima referida.
11.3 Este contrato poderá ser prorrogado/renovado, a critério desta Administração nas hipóteses previstas na Lei 8.666/93
desde que seja devidamente justificado.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO FORO
12.1 Fica eleito o Foro da Comarca do Município de Nova Mutum– MT, com recusa expressa de qualquer outro por mais
privilegiado que seja.
E por estarem justos e contratados mutuamente assinam o presente instrumento contratual, em duas vias de igual valor e
teor.
Nova Mutum- MT, _____de________________ de 2021.
Contratante:

Contratada:

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
CNPJ: 24.772.162/0001-06
ILDO ADEMIR FACCIO

EMPRESA
CNPJ:
CPF:

ANEXO – VIII
MODELO DE DECLARAÇÃO
(Confeccionar em papel timbrado da empresa)
NOME DA EMPRESA N° CNPJ
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
LICITAÇÃO N°.....................................................................

DECLARAÇÃO

NOME DA EMPRESA , pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ n° ______________________________ e
inscrição estadual n° ____________,estabelecida a_________________________________ ,
bairro __________,
Município de____________________, estado de _____ CEP____________________, através de seu representante legal
abaixo assinado, com cumprimento ao solicitado no edital de licitação DECLARA, sob as penas do art. 299 do Código
Penal, de que terá a disponibilidade, caso venha vencer o certame, realizará a entrega dos itens nos prazos e/ou
condições previstas no edital e termo de referência.
O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.

_________________, ____ de ___________ de 2020.

ASSINATURA RESPONSÁVEL DA EMPRESA
(Carimbo com CNPJ da empresa)

ANEXO IX
MODELO DE DECLARAÇÃO
(Confeccionar em papel timbrado da empresa)
NOME DA EMPRESA N° CNPJ
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
LICITAÇÃO N°.....................................................................
.......................................................................................... DECLARAÇÃO

A Signatária__________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ n°
______________________________,estabelecida
a_________________________________,
bairro
__________,
Município de____________________, estado de _____ CEP____________________, através de seu representante legal
abaixo assinado, com cumprimento ao solicitado no edital de licitação DECLARA, sob as penas da lei, que:
Está apta a tomar parte do processo licitatório, tendo em vista inexistir contra a mesma Declaração de inidoneidade emitida por
órgão de Administração Pública Federal, Estadual, Municipal ou do Distrito Federal.

O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.

_________________, ____ de ___________ de 2020.

ASSINATURA RESPONSÁVEL DA EMPRESA
(Carimbo com CNPJ da empresa)

ANEXO X
MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA
(Confeccionar em papel timbrado da empresa)

(IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DO REPRESENTANTE DA LICITANTE), como representante devidamente constituído de
[IDENTIFICAÇÃO COMPLETA DA LICITANTE], doravante denominado simplesmente Licitante, para fins do disposto no edital
do PREGÃO PRESENCIAL Nº. 084/2021, declara sob penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:
(a) A proposta anexa foi elaborada de maneira independente pelo Licitante, que o conteúdo da proposta anexa não foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado a, discutido com o recebido de qualquer outro participante potencial
ou de fato da Licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 084/2021, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
(b) A intenção de apresentar a proposta anexa não foi informada a, discutido com ou recebido de qualquer outro participante
potencial ou de fato da na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 084/2021, por qualquer meio ou pessoa;
(c) Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou
de fato da na modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 084/2021, quanto a participar ou não da referida licitação;
(d) Que o conteúdo da proposta anexa não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado a ou discutido
com qualquer outro participante potencial ou de fato da modalidade PREGÃO PRESENCIAL Nº. 084/2021, antes da
adjudicação do objeto da referida licitação:
(e) Que o conteúdo da proposta anexa não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informando a, discutido com o
recebido ou qualquer integrante do Departamento de Licitação antes da abertura oficial das propostas; e
(f) Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmála.

_________________, ____ de ___________ de 2021.

ASSINATURA RESPONSÁVEL DA EMPRESA
(Carimbo com CNPJ da empresa)

ANEXO XI
MODELO DE DECLARAÇÃO
(Confeccionar em papel timbrado da empresa)

NOME DA EMPRESA N° CNPJ
A
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MUTUM
MODALIDADE DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL
LICITAÇÃO N°.....................................................................

DECLARAÇÃO

A Signatária__________________________, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CPNJ n°
______________________________,estabelecida
a_________________________________,
bairro
__________,
Município de____________________, estado de _____ CEP____________________, através de seu representante legal
abaixo assinado, com cumprimento ao solicitado no edital de licitação DECLARA, sob as penas da lei, que:

Atende todos os requisitos técnicos mínimos exigidos no presente edital, tendo disponibilidade de apresentá-los caso houver
necessidade.
O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.

_________________, ____ de ___________ de 2021.

ASSINATURA RESPONSÁVEL DA EMPRESA
(Carimbo com CNPJ da empresa)

ANEXO XII
DECLARAÇÃO TÉCNICA SOBRE O PROGRAMA DE INFORMÁTICA

A ________(empresa)______, inscrita no CNPJ sob o Nº ___________/____-__, em atenção ao edital do PREGÃO PRESENCIAL
№ ___/____, declara:
a) que o sistema oferecido foi desenvolvido pela empresa proponente, testado, e em condições de implantação, cumprindo
todos os requisitos funcionais obrigatórios constantes do edital;
b) que tem ciência de que a base de dados é de propriedade exclusiva do órgão licitador e, a qualquer tempo, quando ocorrer
o rompimento do contrato, deverá ser fornecida pela Contratada em padrão do banco de dados em operação;
c) que assume toda responsabilidade pela boa qualidade do trabalho, bem como pelas eventuais correções que devam ser
efetuadas, se originadas por culpa da Contratada, oriundas de vícios ou defeitos, mesmo que acarretem a reconfecção total
ou parcial dos serviços, às suas próprias expensas, nos prazos estabelecidos em contrato;
d) que se compromete a manter estrito sigilo das informações processadas, as quais são de propriedade do órgão licitador;
O que declaramos acima é verdade e por isso damos fé.

_________________, ____ de ___________ de 2021.

ASSINATURA RESPONSÁVEL DA EMPRESA
(Carimbo com CNPJ da empresa)

