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ESTADO DE SAO PAULO

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL N° 03/ 2.014 - BERTPREV

O Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do

Município de Bertioga - BERTPREV, faz saber a todos os interessados que se

encontra aberta a licitação, na modalidade pregão presencial, cujas regras estão

insertas no presente Edital, conforme termos seguintes:

1) Preâmbulo:

1.1) Licitação - modalidade pregão presencial.

1. 2) Objeto - locação e desenvolvimento de software previdenciário e de

recursos humanos, focado na gestão das atividades de Regime Próprio de

Previdência, de acordo com a legislação pertinente.

1.3) Proc.adm.n0 202/14- BERTPREV. (

1.4) Recebimento das propostas/documentação: Sede do BERTPREV - Rua

Rafael Costábile, n° 596, Jd. Lido, Bertioga SP, no dia 05/01/15, até às 09:00

horas, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para

participar do certame.

1.5) Processamento do pregão: no mesmo local e dia, às 09:05 h.

1.6) Execução contratual: indireta.

1.7) Tipo da licitação: menor preço (indicado para o valor mensal).

1.8) Legislação que regerá a licitação: Lei 10.520/02, Decretos Municipais

1.122/06 e 1.152/06 (estes encontrados no endereço

http://sapl.bertioga.sp.leg.br:8380/sapl/sapl_documentos/normajuridica/2507_text

o_integral)T aplicando-se subsidiariamente a Lei n° 8.666/93, preceitos de direito

público e, supletivamente, teoria geral dos contratos e disposições de direito civil.

1.9) Dotação orçamentária suporte da despesa: 3.3.90.39.11 - OUTROS

SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - LOCAÇÃO DE

SOFTWARE.

1.10) O edital poderá ser consultado por qualquer interessado na sede do

BERTPREV, à Rua Rafael Costábile, 596, Bertioga SP, durante o horário de*,

Sede - R. Rafael Costábile, n° 596, Jd. Lido, Bertioga SP, CEP: 11.250-000
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atendimento - das 09:00 às 11:30 e das 13:30 às 16:00 horas, até a data

aprazada prevista no item 1.4, ou no site www.bertprev.sp.qov.br.

1.11) Anexos do presente Edital:

Anexo I - Modelo de declaração de credenciamento.

Anexo II - Modelo de declaração que atende os requisitos de habilitação.

Anexo III - Modelo de declaração que não emprega menores de 18 anos

em trabalhos noturnos e menores de 16 anos em qualquer trabalho, salvo na

condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Anexo IV - Modelo de declaração que no preço ofertado estão inclusas

todas as despesas diretas e indiretas que o formam.

Anexo V - Modelo de declaração de inexistência de impedimento legal

para licitar com a Administração Pública, bem como de inexistência de punição de

suspensão do direito de licitar, abrangendo o termo "Administração Pública"

qualquer dos entes federados e pessoas jurídicas de direito público dos diversos

níveis de governo.

Anexo VI - Declaração de microempresa ou empresa de pequeno porte.

Anexo VII - Termo de referência.

Anexo VIII - Minuta do contrato.

2) Descrição do objeto: Anexo VII - termo de referência.

3) Da apresentação dos envelopes:

3.1) Os interessados deverão apresentar, até a data e horário indicado neste

instrumento convocatório para recebimento da documentação e das propostas, 02

envelopes fechados e indevassáveis, contendo em sua parte externa, além da

denominação do proponente, os seguintes dizeres:

3.1.1.) Envelope 1 - Proposta Comercial

Nome do interessado (conforme cadastro no CNPJ e endereço completo)

Pregão presencial 03/14 - BERTPREV
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Processo n° 202/14 - BERTPREV

Data de abertura: 05/01/15, às 09:00 hs.

3.1.2) Envelope 2 - Documentos de habilitação

Nome do interessado (conforme cadastro no CNPJ e endereço completo);

Pregão presencial 03/14 - BERTPREV

Processo n° 202/14 - BERTPREV

Data de abertura: 05/01/15, às 09:00 hs.

4) Das condições para participar da licitação:

4.1) Poderão participar da licitação as empresas cujo ramo de atividades seja

compatível com o objeto licitado, observadas as condições inerentes à

participação e habilitação.

4.2) Encerrado o prazo para entrega dos envelopes, nenhum outro documento

será recebido, nem serão permitidos quaisquer adendos ou alterações à

documentação.

4.3) No caso de participação de empresa filial, deverá esta se apresentar com o

seu CNPJ próprio.

4.4) Não será permitida a participação de pessoa física, bem como empresas em

consórcio.

4.5) Não poderá participar da licitação empresas que tenham sido consideradas

inidôneas por qualquer ente federativo, autárquico, fundacional ou de economia

mista, tenham sido punidas com suspensão do direito de licitar ou impedimento

do direito de licitar e contratar com a Administração Pública.

4.6.) Fica vedada a subcontratação para a execução do objeto desta licitação, i *
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5) DO CREDENCIAMENTO

5.1) Os interessados em efetuar lances verbais deverão se credenciar junto à

Pregoeira, no início da sessão, por meio de 1 representante legal, devidamente

munido de documento de identificação e de documento que o credencie a

participar do procedimento licitatório

5.2) O credenciamento far-se-á por meio de instrumento público de procuração ou

procuração particular, com firma reconhecida em cartório, com poderes para

formulação de propostas, ofertas e lances de preços, e praticar todos os demais

atos pertinentes à licitação, em nome da representada ou pelo preenchimento do

Anexo I. Em ambos os casos, deverá ser apresentado o instrumento

constitutivo da licitante, para prova da competência do outorgante em

constituir o mandatário (pessoa credenciada).

5.3) Dispensa-se a exigência quando presente o próprio representante legal da

empresa, mediante a apresentação do seu instrumento constitutivo.

5.4) O representante da empresa deverá identificar-se mediante a apresentação

da Carteira de Identidade ou documento equivalente que o identifique.

5.5) O credenciamento deverá estar fora dos envelopes, sendo acompanhado

da declaração de que o proponente atende plenamente todos os requisitos de

habilitação previstos no Edital (Anexo II) e da Declaração de microempresa ou

empresa de pequeno porte (Anexo VI).

5.6) Optando o licitante em não credenciar representante para os atos

presenciais, a declaração de que cumpre os requisitos de habilitação e a

declaração de ME/EPP (se for o caso), deverão ser apresentadas em envelopé^à

parte, devidamente identificado.

Sede - R. Rafael Costábile, n° 596, Jd. Lido, Bertioga SP, CEP: 11.250-000
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5.7) Ficam os licitantes dispensados de apresentar no envelope "Documentos de

Habilitação" o seu ato constitutivo, dada a exigência prevista nos itens 5.2 e 5.3.

6) DA PROPOSTA COMERCIAL

6.1) A proposta comercial (envelope 1) deverá conter:

6.1.1) Identificação da empresa licitante, contendo a razão social, o CNPJ e o

endereço;

6.1.2) A proposta deverá conter a declaração de que a licitante atende

plenamente a todas as exigências contidas no Termo de Referência {Anexo

VII), com o valor mensal formulado em moeda corrente nacional,

datilografada ou digitada, redigida em português, de forma clara e detalhada, sem

emendas ou rasuras, assinada em seu final pelo seu representante, estando

inclusos todos os custos de insumos ou materiais, custos operacionais, mão-de-

obra, encargos sociais e trabalhistas, tributos e demais despesas diretas ou

indiretas que eventualmente possam incidir sobre o objeto da presente licitação.

6.1.3) A apresentação da proposta implica na plena aceitação das obrigações

deste Edital e seus Anexos.

6.1.4) A omissão do prazo de validade da proposta não desclassificará o

proponente, sendo considerado o estipulado neste Edital, 60 dias.

6.1.5) Não serão aceitas propostas alternativas de preços, oferecidas pelo mesmo

licitante.

6.1.6) Deverá estar contida na Proposta Comercial o Anexo IV - Modelo de

declaração, onde declara-se que no preço mensal ofertado estão inclusosTo\ias

as despesas diretas e indiretas, com a execução do objeto licitado.

Sede - R. Rafael Costábile, n° 596, Jd. Lido, Bertioga SP, CEP: 11.250-000
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7) DA HABILITAÇÃO:

7.1) Para a habilitação nesta licitação, os licitantes deverão apresentar os

seguintes documentos:

7.1.1) Da habilitação jurídica: observar os itens 5.2, 5.3 e 5.7 (dispensa da

documentação no envelope. Apresentação em momento anteriorí

7.1.2) Da regularidade fiscal:

a) Prova de inscrição no CNPJ;

b) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual ou Municipal,

relativo ao seu domicílio ou sede da licitante, pertinente ao seu ramo de atividade

compatível com o objeto desta licitação;

c) Prova de situação regular perante o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

- FGTS;

d) Prova de situação regular perante o INSS;

e) Prova de regularidade com a Fazenda Federal, expedida pela Secretaria da

Receita Federal e também da Dívida Ativa da União;

f) Prova de regularidade de Tributos Estaduais, expedida no local de domicílio ou

sede da licitante;

h) Prova de regularidade de Tributos Municipais (mobiliário e imobiliário) da

expedida no local de domicílio ou sede da licitante;

i) Certidão de regularidade de débitos trabalhistas.

Sede - R. Rafael Costábile, n° 596, Jd. Lido, Bertioga SP, CEP: 11.250-000
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7.1.2.1 - No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte, assim

definidas na Lei Complementar Federal 123/06, que queiram usufruir dos

benefícios previstos no seu artigo 43, juntamente com a documentação fiscal,

deverá apresentar:

a) quando optante pelo SIMPLES nacional: comprovação da opção pelo

SIMPLES obtido no sítio da Secretaria da Receita Federal;

b) quando não optante pelo SIMPLES nacional: declaração de Imposto de

Renda ou Balanço Patrimonial e demonstração do resultado do exercício -

DRE, ou, ainda, registro do estatuto ou ato constitutivo na Junta Comercial,

comprovando ter receita bruta dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e

II do artigo 3o da citada lei federal, ou ainda comprovante ou certidão

expedida pela Junta Comercial.

A título de esclarecimento, a participação na licitação nas condições previstas no

subitem acima implica no reconhecimento de não se encontrarem nenhumas das

situações previstas no parágrafo quarto do artigo 3o da Lei Complementar Federal

123/06. Devem ser apresentados pelas MEs/EPPs todos os documentos fiscais,

ainda que conste alguma restrição.

7.1.3) Da qualificação econômico-financeira:

a) certidão negativa de falência ou concordata, expedida pelo distribuidor da

sede do licitante, com data de expedição não superior a 60 dias antes da

data de apresentação dos envelopes.

7.1.4) Da qualificação técnica

a) Atestados emitidos a partir de 2.014 por unidades gestoras de -cegimes

próprios de previdência municipal, com, no mínimo, 1.500 segurados, onde

conste: I

Sede - R. Rafael Costábile, n° 596, Jd. Lido, Bertioga SP, CEP: II.250-000
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a.1) identificação, constando razão social da pessoa jurídica, CNPJ, o

número de segurados vinculados ao Regime Próprio de Previdência (soma

de ativos, inativos e pensionistas), nome completo e cargo do signatário;

a.2) expressamente indicada a locação de software previdenciário para a

gestão das atividades do Regime Próprio de Previdência Social de

Servidores Públicos;

a.3) manifestação expressa do declarante quanto à boa qualidade e

atendimento às regras legais do produto locado.

b) Considerando o disposto no item 4.6, relação dos profissionais de seu quadro

permanente que integram a equipe técnica que desenvolve o software, com a

comprovação do vínculo legal entre eles e a licitante e a comprovação da

escolaridade - nível superior exigido.

7.1.5) Das demais comprovações

a) Declaração, nos termos disposto no inciso V do artigo 27 da Lei 8.666/93

(Anexo II!).

b) Declaração elaborada em papel timbrado e subscrita pelo representante legal

da licitante, assegurando a inexistência de impedimento legal para licitar ou

contratar com a Administração Pública (Anexo V).

7.1.6) Os documentos e/ou certidões comprobatórios de regularidade ou de

inexistência de débito deverão estar no prazo de validade neles consignados. Na

falta desta informação, serão considerados válidos por 90 dias, contados inclusive

da emissão, aprovação ou data de assinatura da autoridade. As exceções serão

avaliadas quando anexada legislação específica para o respectivo docume to.

Sede - R. Rafael Costábile, n° 596, Jd. Lido, Bertioga SP, CEP: 11.250-000
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7.1.7) A não apresentação de qualquer documento relacionado nos itens

anteriores ou a sua apresentação em desacordo com a forma, prazo de validade

e quantidades estipuladas, implicará na automática inabilitação do licitante.

8) DA SESSÃO PÚBLICA - JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA

HABILITAÇÃO

8.1) A sessão pública para realização dos lances verbais será realizada na data,

horário e local indicados neste Edital, onde a Pregoeira, auxiliada pela equipe de

apoio, adotará os seguintes procedimentos:

Credenciamento e Declarações:

8.1.1) Conferirá o credenciamento dos representantes legais, mediante o

confronto do instrumento de credenciamento com o seu documento de

identificação, juntando-o com as declarações dos Anexos II e VI (declaração de

que atende os requisitos da habilitação e declaração de microempresa ou

empresa de pequeno porte).

8.1.1.1) A ausência da declaração de que cumpre os requisitos da

habilitação ou a apresentação em desconformidade com a exigência prevista,

inviabilizará a participação da licitante no pregão, impossibilitando, em

conseqüência, o recebimentos dos Envelopes 1 e 2 - proposta comercial e

documentos de habilitação.

Abertura das propostas comerciais, fase de lances e julgamento

8.1.2) Na seqüência, procederá a abertura dos Envelopes - Proposta Comercial e

verificará a conformidade das propostas com os requisitos e exigências

estabelecidos no Edital, em relação ao serviço licitado (Anexo VII - Termo de

Referência) e ao item 6.

8.1.2.1) Iniciada a abertura dos envelopes das Propostas Comerciais não

Sede - R. Rafael Costábile, n° 596, Jd. Lido, Bertioga SP, CEP: 11.250-000

Fone/Fax: 13 3319-9292 - E-mail: contato@bertprev.sp.gov.br



*J•revid&ticiti Q/o^ia/doá

BERTPREV srrn ,, ^ , tt
C/P'//' J r~\/M • '/ • / Q/~
k/ UOÍIC04 ao Q/vlu#wcifwo> de cs^

ESTADO DE SÃO PAULO

será permitido o ingresso de novos licitantes.

8.1.3) Será desclassificada a proposta:

a) que deixar de atender quaisquer das exigências preconizadas para a

correspondente apresentação, inclusive o prazo de entrega;

b) apresentar rasuras ou entrelinhas que prejudiquem sua análise;

c) oferecer vantagem não prevista no Edital;

d) com preço manifestamente inexequível, simbólico ou de valor zero.

8.1.4) Classificará a proposta de menor preço dentre aquelas que contenham

valores sucessivos e superiores em até 10%, relativamente a de menor preço,

para que seus autores participem de lances verbais. Quando não forem

verificadas, no mínimo, três propostas comerciais, escritas nas condições ora

definidas, a Pregoeira classificará as melhores propostas subseqüentes, até o

máximo de 3, quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.

8.1.4.1) Em caso de empate entre duas ou mais propostas, observar-se-ão,

também para efeito da definição das proponentes que poderão oferecer lances, o

sorteio, cabendo à vencedora deste definir o momento em que oferecerá

oferta/lance.

8.1.4.2) Havendo uma única proponente ou tão somente uma proposta

válida, o pregoeiro poderá decidir, justificadamente, pela suspensão do pregão,

inclusive para melhor avaliação das regras editalícias, das limitações de mercado,

envolvendo quaisquer outros aspectos pertinentes e o próprio preço cotado; pela

repetição do pregão, ou ainda, dar prosseguimento ao pregão, condicionado, em

todas as hipóteses, à inexistência de prejuízos ao BERTPREV.

Sede - R. Rafael Costábile, n° 596, Jd. Lido, Bertioga SP, CEP: 11.250-000
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8.1.5) Solicitará que os representantes presentes efetuem lances verbais, que

serão formulados individual e seqüencialmente, a partir do autor da proposta

classificada de maior preço, sendo a proponente de menor preço a última a

oferecer lance verbal. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e

decrescentes Somente serão aceitos lances verbais que sejam inferiores ao valor

da menor proposta escrita e/ou do último menor lance verbal oferecido, no limite

mínimo de redução de R$ 50,00.

8.1.6) Quando convocado pela pregoeira, a desistência da proponente de

apresentar lance verbal implicará na exclusão da etapa de lances verbais, ficando

sua última proposta registrada para a classificação final.

8.1.7) A etapa de lances terá prosseguimento enquanto houver disponibilidade

para tanto por parte das proponentes e se encerrará quando todas as

proponentes declinarem da correspondente formulação.

8.1.8) Declarada encerrada a etapa de oferecimento de lances e classificadas as

propostas na ordem crescente de valor, incluindo aquelas que declinaram do

oferecimento de lance (s), sempre com base no último preço / lance apresentado,

a pregoeira examinará a aceitabilidade do valor daquela de menor preço, ou seja,

da primeira classificada, decidindo motivadamente a respeito.

8.1.9) Na hipótese de não realização de lances verbais, o pregoeiro verificará a

conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a

contratação, sendo facultada à pregoeira a negociação com a proponente da

proposta de menor preço, para que seja obtido melhor preço.

8.1.10) Encerrada a fase de lances e havendo propostas ou lances, conforme o

caso, de microempresas ou empresas de pequeno porte, com intervalo de até 5%

(cinco por cento) superiores à licitante originalmente melhor classificada no

certame, serão essas consideradas empatadas, com direito de preferência pela

Sede - R. Rafael Costábile, n° 596, Jd. Lido, Bertioga SP, CEP: 11.250-000
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ordem de classificação, nos termos do artigo 44 da Lei Complementar Federal

123/06, para oferecer proposta.

8.1.11) Não sendo exercido o direito de preferência com a apresentação de

proposta/lance inferior pela microempresa ou empresa de pequeno porte,

conforme o caso, no prazo de 05 (cinco) minutos após o encerramento de lances,

a contar da convocação da pregoeira, ocorrerá a preclusão e a contratação da

proposta originariamente mais bem classificada, ou revogação do certame.

8.1.12) O instituto da preferência da contratação no exame das propostas previsto

no presente edital somente se aplicará na hipótese da proposta inicial não ter sido

apresentada por microempresa ou empresa de pequeno porte.

8.1.13) Após a negociação, se houver, examinará a aceitabilidade do menor

preço, decidindo motivadamente a respeito, declarando o vencedor no preço.

8.1.14) Caso não ocorram lances verbais ou a empresa não credencie

representante para participar da sessão, serão considerados os preços

constantes das propostas escritas. Neste caso, ficará a critério da Pregoeira e

equipe de apoio aceitar ou não o preço.

8.1.15) Na hipótese do item anterior, havendo empate no preço das propostas

escritas, será decidido por sorteio.

8.1.16) Não poderá haver desistência de lances ofertados, sujeitando-se o

proponente desistente às penalidades deste Edital.

8.1.17) O prazo de validade dos lances deverá ser idêntico ao da proposta, com

observância do item 6.1.4.

Da demonstração de funcionamento do software - exame de aceitabilidade

seus efeitos.

Sede - R. Rafael Costábile, n° 596, Jd. Lido, Bertioga SP, CEP: 11.250-000
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8.1.18) Concluída a etapa de lances, com a definição do menor preço, proceder-

se-á ao exame de aceitação do software ofertado pela licitante, por meio de

demonstração de seu funcionamento. Para tanto, os licitantes deverão trazer

exemplares dos sistemas em microcomputador, notebook, CD ou disquete para

fazer a instalação do sistema informatizado, assim como equipamentos e

periféricos necessários à demonstração do funcionamento e atendimento do que

foi solicitado, no intuito de se constatar integral atendimento ao Termo de

Referência - Anexo VII.

8.1.19) Após a demonstração, sendo reconhecido o atendimento ao Termo de

Referência, proceder-se-á à fase seguinte de abertura do envelope de habilitação.

8.1.20) Após a demonstração, sendo rejeitado o software por não atendimento ao

Termo de Referência, proceder-se-á a reclassificação das demais propostas,

tomando-se como base o segundo colocado para efeitos de fixação do limite de

10%, com definição do novo rol, para fins de chamada para nova demonstração.

Abertura do envelope 2 - Documentos de Habilitação

8.1.21) Encerradas as fases anteriores, com a definição da proposta comercial

vencedora e o software devidamente aceito, proceder-se-á a abertura do

envelope 2 - Da Habilitação deste licitante, facultando-lhe o saneamento da

documentação de natureza declaratória na própria sessão.

8.1.21.1) Para efeito de saneamento, a correção da (s) falha (s) formal (is)

poderá ser desencadeada durante a realização da própria sessão pública, com a

apresentação, encaminhamento de documento (s) ou com a verificação

desenvolvida por meio eletrônico, fac-símile, ou, ainda, por qualquer outro método

que venha a produzir o (s) efeito (s) indispensável (is). r^-

8.1.22) Aberto o envelope 2 - Da Habilitação, em havendo restrição quantia
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regularidade fiscal de microempresa ou empresa de pequeno porte, fica

concedido um prazo de 5 (cinco) dias úteis para a sua regularização, prorrogável

por igual período, mediante justificativa tempestiva e aceita pela pregoeira, cujo

termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o

vencedor do certame.

8.1.23) A não regularização fiscal no prazo estabelecido no subitem anterior

implicará decadência do direito à contratação, sendo facultado ao BERTPREV

convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para negociar,

nos termos do disposto no artigo 4o, XXIII da Lei 10.520/02.

8.1.24) Será considerada habilitada a proponente que apresentar todos os

documentos válidos, relacionados neste Edital. Em caso de inabilitação, será

procedida a abertura do envelope de habilitação da licitante subseqüente,

observando-se o item 8.1.19, até que se verifique o atendimento de todas as

exigências previstas neste Edital.

8.1.25) Uma vez habilitado, o proponente será declarado vencedor da licitação.

9) DO RECURSO

9.1) Declarado o vencedor da licitação, qualquer licitante poderá manifestar

imediata e motivadamente a intenção de recorrer, com registro em ata da síntese

de suas razões, e, querendo, mediante solicitação expressa, será aberto o prazo

de 3 dias para a juntada de memoriais, ficando os demais licitantes desde logo

intimados para apresentar contra-razões, em igual número de dias, contados a

partir do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata

dos autos.

9.2) A falta de manifestação do licitante de interposição de recursos implicará em

decadência do seu direito, sendo adjudicado o objeto da licitação ao seu
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vencedor.

9.3) Interposto o recurso, a pregoeira poderá reconsiderar a sua decisão ou

encaminhá-lo, devidamente informado, à autoridade competente.

9.4) Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a

autoridade competente adjudicará o objeto do certame à licitante vencedora e

homologará o procedimento.

9.5) O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará em

invalidação dos atos insuscetíveis de aproveitamento.

9.6) Os autos do pregão permanecerão com vista franqueada aos interessados,

no endereço e horários previstos no subitem 1.10.

10) DA ADJUDICAÇÃO

10.1) A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor

recurso, por parte da (s) proponente (s), importará na decadência do direito de

recurso, competindo à pregoeira adjudicar o objeto do certame à proponente

vencedora.

10.2) Existindo recurso (s) e constatada a regularidade dos atos praticados e após

a decisão do (s) mesmo (s), a autoridade competente deve praticar o ato de

adjudicação do certame à proponente vencedora.

11) DA HOMOLOGAÇÃO, SUA DIVULGAÇÃO E DA ASSINATURA DO

CONTRATO

11.1) Concluído o julgamento, com a adjudicação do objeto da licitação^ao

vencedor, o processo será remetido à autoridade superior para homologação do

resultado, cujo resultado final será publicado no Boletim Oficial do Municípiy de
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Bertioga (http://www.bertioga.sp.gov.br/servicos-online/servicos-para-o-

cidadao/comunicacao/boletim-oficial).

11.2) A partir do ato da homologação, fixa-se o prazo de 05 (cinco) dias úteis para

a assinatura do contrato, improrrogáveis, sob pena de decadência do direito de

contrato, sem prejuízo de sanção prevista no item 11, "a".

12) DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS VINCULADAS AO ARTIGO T DA LEI

10.520/02 E AO DECRETO MUNICIPAL 2.226/14

(http://www.bertioga.sp.qov.br/wp-

content/uploads/2014/11/BOM 639 WEB1.pdf) OU OUTRO QUE VIER A

SUBSTITUÍ-LO.

12.1) Ficará impedido de licitar e contratar com o BERTPREV, pelos prazos

abaixo previstos ou enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição:

a) não celebrar o contrato ou deixar de manter a proposta ou lance no prazo

de validade - impedimento de licitar e contratar por 2 (dois) anos;

b) deixar de entregar documento de habilitação exigido para o certame:

impedimento de licitar e contratar por 2 (dois) anos;

c) apresentar documentação falsa exigida para o certame, fraudar na

execução do objeto, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude

fiscal: impedimento de licitar e contratar por 5 (cinco) anos;

d) multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato, pela recusa

em assinar o contrato, no prazo estabelecido pelo item 11.2.

12.2) A aplicação da penalidade capitulada no subitem anterior não impossibilitará

a incidência das demais cominações legais contempladas pela Lei 8.666/93.
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13) DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

13.1) A simples participação na presente licitação evidencia ter a licitante que se

candidata examinado cuidadosamente este edital, se inteirado de todos os seus

detalhes, e anexos, com eles haver concordado, bem como na observância dos

preceitos legais e regulamentares em vigor.

13.2) É facultado a qualquer interessado a apresentação de pedido de

esclarecimentos sobre o Edital deste Pregão e seus anexos, até o prazo de 2

(dois) dias úteis anteriores à data de recebimento das propostas.

13.2.1) A pretensão acima deve ser formalizada por meio de requerimento

endereçado à autoridade subscritora do Edital, constando a qualificação do

requerente (no caso de empresa, indicação de CNPJ e endereço), protocolado

na sede do BERTPREV, nos horários de atendimento já indicados anteriormente,

ou por meio de correspondência eletrônica dirigida ao e.mail

licitacao@bertprev.sp.gov.br, também com a qualificação, aos cuidados da

pregoeira, para que se providencie o envio à autoridade subscritora do Edital, que

deverá ser atendido no prazo de 1 (um) dia útil, a contar do recebimento,

passando a integrar os autos do pregão, devendo ser dada ciência às demais

licitantes, por meio de divulgação de resposta dirigida ao requerente e demais

licitantes e também no site oficial do BERTPREV - www.bertprev.sp.gov.br.

13.2.2) Os documentos originais do requerimento acima deverão ser

entregues no máximo até a data da sessão pública.

13.3) Não serão admitidas declarações posteriores à abertura das propostas,

acerca de desconhecimento de fatos, no todo ou em parte, que dificultem ou

impossibilitem o julgamento das propostas ou a adjudicação à licitante vencedora.

13.4) A licitação poderá ser revogada em qualquer de suas fases, por motivos de

oportunidade e conveniência administrativa, devidamente justificada, sem quê
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caiba aos respectivos participantes direito à reclamação ou indenização.

13.5) Decairá do direito de pedir providências ou impugnar os termos deste edital

a licitante que não o fizer até o segundo dia útil que anteceder o recebimento das

propostas, nos termos do artigo 41, § 2o da Lei 8.666/93. Não impugnado, preclui

toda a matéria nele constante.

13.5.1) Aplicar-se-á o disposto no subitem 12.2 para o procedimento de

apresentação da impugnação.

13.5.2) O acolhimento do pedido de providências ou de impugnação exige,

desde que implique em modificação do edital do pregão, além da alteração

decorrente, divulgação pela mesma forma que se deu o texto original e

designação de nova data para a realização do certame.

13.6) Toda a documentação exigida deverá ser apresentada no original ou em

cópia autenticada em cartório.

13.7) A documentação apresentada será idônea se o seu prazo de validade

estender-se, pelo menos, até a data limite fixada para o recebimento das

propostas.

13.8) Fica assegurado ao BERTPREV o direito de transferir a presente licitação,

sem que em decorrência dessa medida tenham as participantes direito à

indenização, compensação ou reclamação de qualquer natureza.

13.9) Da sessão pública para a realização do pregão será lavrada ata

circunstanciada, que registrará os fatos ocorridos durante a sessão, o registro dos

licitantes credenciados, as propostas escritas e verbais apresentadas, o registro

da demonstração do sistema, a análise da documentação exigida pana a

habilitação e a intenção de interposição de recursos.
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14) INFORMAÇÕES ACERCA DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO: junto à

sede da Autarquia, no endereço inicialmente indicado, de 09:00 às 11:30 horas e

das 13:30 às 16:00 horas, bem como pelo fone/fax 13 3319-9292 ou e-mail:

licitacao@bertprev.sp.aov.br.

Bertioga, 10 de dezembro de 2.014.

ANTÔNIO

Presi

DE SOUZA

BERTPREV
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ANEXO I

PREGÃO PRESENCIAL 03/14 - BERTPREV

MODELO DE DOCUMENTO DE CREDENCIAMENTO

(papel timbrado)

A empresa , inscrita no CNPJ sob o

n° , com sede em ,

na rua , n° , credencia como seu

representante legal o Sr (a) , (citar o cargo),

portador (a) da Cédula de Identidade RG , para

representá-la perante o BERTPREV, na licitação Pregão Presencial 03/14 -

BERTPREV, outorgando-lhe expressos poderes para formulação de lances

verbais, manifestação quanto à interposição de recursos das decisões da

pregoeira, desistência ou renúncia ao direito de recorrer e para a prática de todos

os demais atos inerentes ao certame em referência.

Por oportuno, a outorgante declara, sob as penas da lei, a inexistência de fato

impeditivo de sua participação no citado certame.

Local, data.

Representante legal - Nome - Assinatura

Cargo

Com firma reconhecida

Este documento deverá ser entregue fora dos envelopes
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ANEXO II

PREGÃO PRESENCIAL 03/14 - BERTPREV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE ATENDE OS REQUISITOS DA

HABILITAÇÃO (papel timbrado)

A empresa , inscrita no CNPJ sob o

n° , com sede em ,

na rua , n° ,, DECLARA, sob as penas da

Lei, que atende plenamente os requisitos da habilitação do Pregão Presencial

03/14-BERTPREV.

Local, data.

Representante legai - Nome - Assinatura

Cargo

Este documento deverá ser entregue fora dos envelopes, juntamente com o

credenciamento.
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ANEXO III

PREGÃO PRESENCIAL 03/14 - BERTPREV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NÃO UTILIZA MÃO-DE-OBRA DIRETA

OU INDIRETA DE MENORES (papel timbrado)

A empresa , inscrita no CNPJ sob o

n° , com sede em ,

na rua , n° ,, DECLARA, sob as penas da

Lei e para fins do disposto no inciso V do artigo 27 da Lei 8666/93, que não utiliza

mão-de-obra direta ou indireta de menores de 18 anos para realização de

trabalhos noturnos, perigosos ou insalubres, bem como não utiliza, para qualquer

trabalho, mão-de-obra direta de menores de 16 anos, exceto na condição de

aprendiz, a partir de 14 anos.

Local, data.

Representante legal - Nome - Assinatura

Cargo
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ANEXO IV

PREGÃO PRESENCIAL 03/14 - BERTPREV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE QUE NO PREÇO OFERTADO ESTÃO

INCLUSAS AS DESPESAS DIRETAS E INDIRETAS (papel timbrado)

A empresa , inscrita no CNPJ sob o

n° , com sede em ,

na rua , n° „ DECLARA, sob as penas da

Lei, que no preço ofertado estão inclusas as despesas diretas e indiretas, com a

locação e desenvolvimento do software, em conformidade com as condições e

especificações contidas no Edital do Pregão Presencial 03/14 - BERTPREV.

Local, data.

Representante legal - Nome - Assinatura

Cargo
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ANEXO V

PREGÃO PRESENCIAL 03/14 - BERTPREV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE IMPEDIMENTO LEGAL
PARA LICITAR (papel timbrado)

A empresa , inscrita no CNPJ sob o

n° , com sede em ,

na rua , n° ,, DECLARA, sob as penas da

Lei, inexistir impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração

Pública, bem como inexistir punição de suspensão do direito de licitar,

abrangendo o termo "Administração Pública" qualquer dos entes federados e

pessoas jurídicas de direito público dos diversos níveis de governo.

Local, data.

Representante legal - Nome - Assinatura

Cargo

\
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ANEXO VI

PREGÃO PRESENCIAL 03/14 - BERTPREV

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

DECLARO, sob as penas da lei, sem prejuízo das sanções e multas previstas

neste ato convocatório, que a empresa

(denominação da pessoa jurídica), CNPJ

, é microempresa ou empresa de pequeno

porte, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar 123/06, cujos

termos declaro conhecer na íntegra, estando apta, portanto, a exercer o direito de

preferência como critério de desempate no procedimento licitatório do Pregão

Presencial n° 03/14, realizado pelo BERTPREV, bem como contar com demais

benefícios legais.

Declaro, por fim, que inexiste qualquer impedimento para exercício do tratamento

diferenciado e favorecido, nos termos do artigo 3o, § 4o da citada lei.

Local, data.

Representante legal - Nome - Assinatura

Cargo

Este documento deverá ser entregue fora dos envelopes, juntamente com o

credenciamento.
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ANEXO VII - TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO PRESENCIAL 03/14 - BÊRTPREV

a) EXIGÊNCIAS PARA O SOFTWARE A SER LOCADO

1) Características gerais

• Software totalmente orientado na administração pública, focado na gestão

de Regimes Próprios de Previdência Social. Deverá atender todas as

exigências da legislação vigente e se adequar em tempo hábil frente a

mudanças na legislação previdenciária;

• Deve possibilitar a flexibilidade no cadastramento de novos parâmetros

tanto em nível particular como geral, para atendimento das regras de

negócio conforme legislação e configuração operacional do BÊRTPREV;

• Deve Funcionar em rede local Windows, na plataforma cliente/servidor ou

WEB, por acesso via internet;

• Controle de acesso e perfis de acessos de usuários e gerenciamento de

acesso por meio de senha;

• Prover o controle efetivo do uso dos sistemas, oferecendo total segurança

contra a violação dos dados ou acessos indevidos às informações, através

do uso de senhas, permitindo configuração das permissões de acesso

individualizadas por usuário e função;

• O sistema gerenciador de banco de dados (SGBD) poderá ser livre

(gratuito), ou proprietário com as despesas resultantes da utilização deste

software (SGBD) sendo por conta da empresa contratada;

• Utilizar a língua portuguesa para toda e qualquer interface apresentadas

aos usuários;

• Permitir personalizar relatórios e telas com a identificação visual do

BÊRTPREV;

• Desenvolvido com interface gráfica nativa e suporte para utilização\ de

mouse, observando os conceitos de usabilidade;
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• Permitir a visualização dos relatórios em tela, bem como a gravação

opcional dos mesmos em arquivos e a seleção de qualquer impressora da

rede desejada, inclusive a impressão dos demonstrativos de pagamento;

• Permitir salvar os relatórios em formatos de arquivos "PDF e XLS";

• Ser capaz de realizar backup físico dos dados salvos na sede do

BERTPREV;

• Atualização nos parâmetros dos sistemas, conforme atualização nas

Legislações Federal, Estadual ou Municipal em tempo hábil;

• A empresa contratada deve prover suporte técnico por meio de

atendimento aos usuários para auxílio nas questões de natureza

tecnológica referente ao software contratado. Deve prover equipe de

atendimento remoto, com capacitação em sua área de atuação. O

atendimento será por meios eletrônicos ou por telefone, em horário

comercial nos dias úteis em tempo hábil e quando exauridos os meios de

suporte remoto deve providenciar visita técnica a custo da contratada. O

suporte nestes termos deve ser garantido por toda a vigência do contrato.

2) Cadastro Previdenciário

• Possuir cadastro dos segurados ativos e inativos, contendo dados

pessoais, endereço, histórico funcional atual e anteriores (vínculos

contributivos anteriores), separando o tempo de contribuição em Regime

Geral de Previdência e Regime Próprio de Previdência, permitindo controle

e atualização do mesmo;

• Permitir cadastro de dependentes dos segurados contendo dados

pessoais, endereço e vinculação ao cadastro do servidor;

• Permitir e manter registro de todos os afastamentos sem remuneração,

integrado à contagem de tempo de contribuição e apuração do direito a

regras de aposentadoria, com classificação de seus efeitos frente aos

requisitos exigidos, como tempo de contribuição; tempo de serviço público;

tempo na carreira e tempo no cargo efetivo;
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• Permitir exportação de dados para realização de Cálculo Atuarial no layout

específico exigido pelo atuário contratado do BERTPREV;

• Possuir capacidade de importação de dados do sistema de recursos

humanos dos órgãos públicos do município de Bertioga, contribuintes do

RPPS, com disponibilização de layout a ser remetido aos órgãos

patronais.possibilitando a importação de dados de novos servidores,

dependentes, remunerações e contribuições de forma eletrônica, sem a

necessidade de digitação dos dados;

• Possuir ficha de atualização cadastral de servidores ativos, inativos e

pensionistas.

• Permitir recadastramento de segurados do BERTPREV, ativos, inativos e

pensionistas, com utilização de identificação biométrica, assim como com

o controle da situação de cada segurado do RPPS frente ao período legal

estabelecido e integrado, no caso de inativos e pensionistas, à folha de

pagamento de benefícios, com a possibilidade de suspensão dos

benefícios;

• Possuir capacidade de importação dos dados do sistema SISOBI -

SISTEMA DE ÓBITOS;

• Permitir a geração dos arquivos XML para importação para o SIPREV nos

moldes do Layout disponibilizado pelo Ministério da Previdência e

Assistência Social, e em caso de atualização do layout, adequar em tempo

hábil para novo modelo.

3) Controle Previdenciário e Concessão de Benefícios

• Permitir a importação da base de dados cadastrais de todos os segurados

do RPPS e cadastramento do tempo de serviço atual e anterior ao ingresso

no serviço público, com classificação em regime geral ou regime próprio de

previdência; tempo público ou privado; tempo na carreira; tempo de cargo

efetivo; exposição a agentes nocivos; magistério; deficiência, sendo estes

três últimos para apuração de aposentadoria especial;

• Possuir contagem de tempo de serviço e contribuição para efeito Ide

aposentadoria, com a exclusão automática de tempos concomitantes f a
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preservação, no caso da concomitância, do vínculo de serviço público, por

ser mais vantajoso ao segurado;

Efetuar simulação de aposentadoria, com a apresentação, em um só

documento, de regras e cálculo dos períodos, informando quando o

servidor poderá se aposentar e por quais regras, com a indicação de quais

melhores regras para cada segurado; emissão de relatórios detalhados

sobre a simulação de aposentadoria inclusive o tempo restante de

serviço/contribuição para dar entrada ao processo de aposentadoria; com

informação acerca de direito ao abono de permanência, cálculo de

proventos (remuneração-de-contribuição integral ou média salarial;

proventos proporcionais ou integrais) e critério de reajuste de cada

benefício (paridade ou INSS, critério de reajuste real instituído pela I_C

95/13);

Permitir a simulação de proventos, com fornecimento de remuneração-de-

contribuição e a média salarial, e cálculo de integralidade e

proporcionalidade, nos moldes legais exigidos (Portaria MPAS 402/08)

Possuir cálculo de proventos integrais e proporcionais ao conceder

aposentadoria, nos moldes do item anterior, de acordo com a legislação

vigente;

Emitir carta de concessão de aposentadoria e pensão por morte, com a

integração à folha de pagamento de benefícios, em seqüência numérica

por ano;

Efetuar controle dos benefícios de auxílio doença; salário-maternidade e

auxílio reclusão, contendo data de início e data de término do benefício e,

com isso, realizando o cálculo automático do valor devido, inclusive

proporcionalidades dentro de um determinado mês;

Possibilitar o cadastramento dos índices de reajuste das remunerações-de-

contribuição, de acordo com a divulgação mensal promovida pelo MPAS; o

salário-mínimo vigente e o teto municipal; \

Possibilitar o cadastro de benefícios;
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• Emitir relatórios estatísticos de servidores ativos, inativos e pensionistas, a

exemplo de segurados aposentáveis por período, com a seleção por tipo

de aposentadoria; segurados com direito a abono de permanência, por

período; por faixa etária; por faixa de remuneração/benefícios; por

quantidade de Servidores; por cargo; por grupos de CIDs; por lotação.

Gestão de Arrecadação Previdenciária

• Permitir o cadastro de órgãos patronais contribuintes do RPPS;

• Controle individualizado das contribuições previdenciárias dos servidores e

patronal, por fonte pagadora, com registro mensal da remuneração-de-

contribuição, para o caso de ativos, e do provento, para o caso de inativos

e pensionistas, e a contribuição patronal, esta sendo decomposta por

componente da alíquota: custo normal do plano de previdência; custo

suplementar e custeio;

• Possuir controle da remuneração-de-contribuição ou provento fixado, com

a decomposição de seus componentes, inclusive no caso de provento

fixado com base na média salarial (identificação dos componentes

proporcionalizados dentro do resultado da média);

• Controle do recolhimento das contribuições dos servidores e patronal, com

conferência do desconto previdenciário (servidor e patronal) e emissão de

relatórios de divergências, como valores a menor recolhidos ou ausência

de contribuição previdenciária, para gestão de cobrança de recolhimentos

não efetuados;

• Permitir a parametrização da alíquota de contribuição patronal e do

servidor.

• Permitir importação mensal da folha de pagamento de todos os servidores

dos órgãos patronais contribuintes do RPPS, informando todos os valores

de contribuições;

• Emitir extrato mensal de contribuições de acordo com a legislação vigente;
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Permitir a emissão de guia de recolhimento previdenciário com código de

barras para pagamento bancário, destinada aos repasses e recolhimentos

dos órgãos patronais contribuintes do RPPS (tanto de origem quanto

cessionários) e para servidores afastados do cargo efetivo, responsáveis

pelo recolhimento, inclusive com a parametrização de encargos legais em

caso de pagamento em atraso.

Folha de pagamento dos inativos e ativos do BERTPREV

Possuir folha de pagamento de benefícios como aposentadorias, pensões

e auxílios, bem como a folha de pagamento dos servidores ativos do

BERTPREV;

Possuir rotinas de processamento de adiantamento, mensal, férias,

rescisão, 13° salário, controlando valores fixos, variáveis, incidências,

acertos, contribuição sindical, de acordo com parâmetros fornecidos pelo

BERTPREV;

Permitir cadastro parametrizável dos descontos e rendimentos;

Possuir controle de licenças por servidor, com tipo, período de gozo e

descrição;

Permitir o reajuste do benefício, por benefício e por critério legal (paridade

ou reajuste pelo INSS);

Permitir reajuste retroativo de benefícios (ambas as folhas), efetuando

automaticamente os lançamentos das diferenças;

Permitir a reversão automática de cotas de pensão por morte em caso de

finalização de uma das cotas, seguindo regra de reversão parametrizada.

Possuir controle de agenda das avaliações bienais de perícias médicas

para os aposentados por invalidez, com emissão de alerta;

Possuir controle de exclusão automática de pensionistas que atinjam a

maioridade previdenciária;

Possuir controle de empréstimo consignado, inclusive com baila

automática quando finalizado o prazo de contrato e geração de relatório tíe

Sede - R. Rafael Costábile, n° 596, Jd. Lido, Bertioga SP, CEP: 11.250-000

Fone/Fax: 13 3319-9292 - E-mail: contato@bertprev.sp.gov.br



Q/Mâfâei&} de o* vwddência Q/owúU doa

bertprev rff>// / /j - /

ESTADO DE SÃO PAULO

margem consignável individual, de acordo com o parâmetro fornecido pelo

BERTPREV;

• Possuir controle de anuênios e promoções na carreira, conforme legislação

correspondente;

• Permitir a incorporação de valores ao benefício;

• Possuir simulação da folha de benefícios;

• Permitir emissão de holerites, com identidade visual do BERTPREV;

• Permitir a visualização e impressão de holerite, extrato de contribuição

previdenciária e informe de rendimento, individualizado no website do

BERTPREV, com acesso individual por parte do segurado do BERTPREV

através de usuário e senha.

• Acumulação mensal e anual dos pagamentos dos benefícios e salários

pagos, para efeito de geração de DIRF, RAIS e Informe de Rendimento

para efeito do IR;

• Permitir gerar arquivos para importação no SEFIP;

• Permitir gerar arquivos para pagamento do PASEP;

• Permitir gerar arquivos para importação na DIRF;

• Permitir gerar arquivos para importação na RAIS;

• Permitir gerar arquivo para pagamento de salários via bancos credenciados

• Atualização de despesas descontadas em Folha de Benefícios (Convênio)

via arquivo Texto;

• Ficha Financeira dos Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas;

• Permitir Consulta (visualização na tela) de todos os relatórios, sem a

necessidade de impressão;

• Controle de períodos aquisitivos de férias dos servidores ativos do quadro

de pessoal do BERTPREV e controle de valores para provisão desse

benefício, para fins contábeis.

b) Valor estimado para a contratação:

R$ 3.364,00 mensal.

R$ 40.368,00 anual.
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ANEXO VIII - MINUTA DE CONTRATO

PREGÃO PRESENCIAL 03/14 - BERTPREV

"CONTRATO DE LOCAÇÃO E

DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE

PREVIDENCIÁRIO E RECURSOS HUMANOS,

FOCADO NA GESTÃO DE REGIME PRÓPRIO DE

PREVIDÊNCIA QUE ENTRE SI CELEBRAM O

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS

SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE

BERTIOGASPE "

Por este instrumento particular e na melhor forma de direito, de um lado como

CONTRATANTE e assim simplesmente denominado, de ora em diante, o

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO

MUNICÍPIO DE BERTIOGA, com sede à Rua Rafael Costábile, n° 596, Jd. Lido,

cidade de Bertioga, Estado de São Paulo, inscrito no CNPJ sob o n°

02.581.343/0001-12, representado neste ato por seu ANTÔNIO CARLOS DE

SOUZA, Presidente da Autarquia, brasileiro, casado, contador, portador da cédula

de identidade RG n°. 7178380 SSP/SP e CPF/MF n°. 595.843.008-49, residente e

domiciliado à RUA LUIZ VAZ DE CAMÕES, 115-CASA 07, Santa Maria, Guarujá

SP, neste ato denominado CONTRATANTE ou simplesmente BERTPREV e de

outro lado como EMPRESA com escritório à , CNPJ/MF

sob o n° neste ato representada por , (qualificação

completa), (cargo), portador (a) da cédula de identidade RG n° e

CPF/MF n , doravante simplesmente denominada

CONTRATADA, à vista do processo administrativo n° 202/14, acordam entre si a

locação e desenvolvimento de software previdenciário e de recursos humanos,

nos termos e condições a seguir estipuladas:

1. OBJETO:
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Locação e desenvolvimento de software previdenciário e de recursos humanos,

focado na gestão das atividades de Regime Próprio de Previdência, de acordo

com a legislação pertinente e todas as exigências contidas no Termo de

Referência, Anexo VII do Pregão Presencial 03/14, que passa a fazer parte

integrante do presente contrato.

2. VALOR:

2.1 - A CONTRATANTE pagará à CONTRATADA, pela execução contratual o

valor mensal de R$ { ).

2.2 - O valor definido no item anterior inclui todos os custos operacionais da

atividade, todos os tributos incidentes cujos recolhimentos são de

responsabilidade da CONTRATADA e despesas diretas e indiretas decorrentes

do presente Contrato.

2.3 - Em caso de atraso injustificado do pagamento da parcela mensal, a empresa

CONTRATADA, independentemente de notificação prévia, poderá cobrar multa

de 2% (dois por cento) sobre o valor do atraso e juros de 1%( um por cento) ao

mês sobre o valor devido acrescido da multa até a data do efetivo pagamento.

3. CONDIÇÕES E FORMAS DE PAGAMENTO:

3.1 - A CONTRATADA deverá emitir mensalmente fatura em moeda corrente

nacional, no dia seguinte ao fechamento do mês de locação realizada.

3.2 - A CONTRATANTE terá o prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da

apresentação da Fatura para aceitá-la ou rejeitá-la.

3.3 - A Fatura não aprovada será devolvida para as correções necessárias, col

as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo estabelecido n<

item anterior, a partir da data de sua reapresentação.
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3.4 - A devolução da Fatura não aprovada não justificará a interrupção da

locação.

3.5 - A CONTRATANTE deverá efetuar o pagamento do valor devido, através de

boleto bancário, que será enviado junto com a fatura, até o 5o dia útil seguinte ao

fechamento do mês de locação realizada, sem prejuízo da observância dos itens

3.2 a 3.4.

3.5.1 - Na falta do boleto bancário, o pagamento poderá ser feito através de

depósito bancário identificado na conta-corrente da CONTRATADA de n°

agência do Banco

4. VIGÊNCIA:

4.1 - O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze) meses, contados a partir

da data de assinatura do mesmo, podendo ser renovado, até pelo mesmo

período, mediante termo expresso, nos termos do artigo 57, inciso II, da Lei n°

8.666/93, e suas alterações.

Parágrafo único - Na renovação deste contrato o valor da cláusula 2a será

reajustado com base no IPCA.

5. RECURSOS:

5.1 - As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta da

dotação orçamentária 3.3.90.39.11 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

PESSOA JURÍDICA - LOCAÇÃO DE SOFTWARE, do orçamento vigente e

futuros.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

6.1) Implantar na sede do CONTRATANTE, no prazo de até 20 dias da

assinatura do Contrato, o software ora locado, com a base de dados relativa ao
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quadro de pessoal próprio do BERTPREV, inativos e pensionistas;

6.2) Sem prejuízo do item anterior, concluir a implantação do software, com a

base de dados total dos segurados do RPPS, no prazo máximo de 60 dias a

contar da assinatura do contrato;

6.3) Efetuar as alterações/atualizações necessárias ao seu funcionamento, em

especial quando determinadas pelos órgãos regulamentadores de Regime

Próprio de Previdência Social e/ou novas disposições legais;

6.4) Substituir as versões em poder do CONTRATANTE, quando, em função de

aperfeiçoamento, a CONTRATADA desenvolver novas versões; com o

correspondente treinamento aos servidores designados pelo CONTRATANTE.

6.5) Efetuar Treinamento aos servidores designados pelo CONTRATANTE para

operarem o software, no prazo de até 05 dias da implantação prevista no item

6.1.

6.6) Os treinamentos mencionados na presente Cláusula dar-se-ão na sede do

CONTRATANTE ou, a critério deste, na própria cidade da CONTRATADA.

6.7) A CONTRATADA deve prover suporte técnico por meio de atendimento

aos usuários para auxílio nas questões de natureza tecnológica referente ao

software contratado durante toda a vigência do contrato. Deverá ocorrer por meio

de equipe de atendimento remoto, com capacitação em sua área de atuação. O

atendimento deverá ser por meios eletrônicos ou por telefone, em horário

comercial, nos dias úteis e em tempo hábil para cumprimento de compromissos

legais pelo CONTRATANTE, e quando exauridos os meios de suporte remoto,

deve a CONTRATADA, a seu encargo, providenciar visita técnica ao

CONTRATANTE;

■s

6.8) Não ceder, transferir ou subcontratar, no todo ou em parte, a execução
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contratual.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

7.1) Alocar às suas expensas o equipamento, software e outros produtos

necessários, que não fazem parte deste ajuste, inclusive para comunicação à

distância, e necessários para a viabilização do projeto, mantendo, para tanto,

manutenção permanente e qualificada e, em especial, o equipamento "modem"

para comunicação com a CONTRATADA.

7.2) Designar pessoas qualificadas para serem treinadas pela CONTRATADA,

para utilizar o software ora locado, não permitindo que outros servidores façam o

processamento.

7.3) Impedir que qualquer pessoa, mesmo os servidores treinados pela

CONTRATADA, tente alterar, copiar ou de qualquer forma utilizar os programas a

não ser para a execução dos serviços que envolvem o presente contrato.

8. RESPONSÁVEIS PELO CONTRATO:

Para a fiel execução deste Contrato, a contratada e contratante designam os

seguintes gestores:

CONTRATADA:

Nome:

Cargo:

Endereço: Tel:

E-mail: ^

CONTRATANTE:
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Nome: Rejane Westin da Silveira Guimarães.

Cargo: Procuradora Autárquica.

Endereço: sede do BERTPREV Tel: (13) 3319-9294.

E-mail: reiane@bertprev.sp.aov.br.

9. RESCISÃO. RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DO CONTRATANTE e

PENALIDADES:

9.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido, nos termos do artigo 77 e

seguinte da Lei Federal n°. 8.666/93, ficando reconhecidos os direitos do

CONTRATANTE dali oriundos, pelos seguintes motivos:

9.1.1 - Inadimplência de Cláusula contratual;

9.1.2 - Inobservância de especificações e recomendações fornecidas pela

CONTRATANTE;

9.1.3 - Interrupção da locação por exclusiva responsabilidade da CONTRATADA,

sem justificativa apresentada e aceita pela CONTRATANTE;

9.1.4 - Liquidação judicial ou extrajudicial, concordata ou falência da

CONTRATADA;

9.1.5 - Cessão, transferência ou subcontratação, no todo ou em parte, do objeto

deste contrato;

9.2 - A rescisão será precedida de comunicação de umas das partes à outra,

fixando-lhe o prazo de 10 (dez) dias para defesa, providências corretivas ou para

regularização dos débitos.
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9.3 - Decorrido o prazo referido no item anterior sem comprovação da adoção da

providência pertinente, estará o ajuste rescindindo de pleno direito independente

de notificação ou de qualquer outra medida, cessando de imediato a locação.

9.4 - O descumprimento total ou parcial das obrigações assumidas pela

contratada, sem justificativa aceita pelo BERTPREV, resguardados os preceitos

legais pertinentes, em especial o Decreto Municipal 2.226/14

fhttp://www.bertioaa.sp.qov.br/wp-content/uploads/2014/11/BOM 639 WEB1 .pdfl

ou outro que vier a substituí-lo, poderá acarretar as seguintes sanções, :

a) Advertência;

b) Multa de mora, no percentual correspondente a 0,3%, calculada sobre o

valor total da contratação, por dia de inadimplência da execução, até o 30°

dia de atraso, caracterizando inexecução parcial;

c) Multa compensatória no percentual de 10% (dez por cento), calculada

sobre o valor total estimado da contratação, pela inadimplência além do

prazo do subitem anterior, caracterizando inexecução total do mesmo, com

conseqüente cancelamento do empenho ou documento equivalente;

d) Suspensão temporária de participar de licitação e impedimento de contratar

com o BERTPREV, por prazo de até 2 (dois) anos;

e) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o BERTPREV,

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição, ou até que

seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a

penalidade, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir o

BERTPREV pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo\da

sanção aplicada.
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9.5) A aplicação das sanções previstas neste contrato não exclui a possibilidade

de aplicação de outras previstas na Lei 8.666/93, inclusive responsabilização da

contratada por eventuais perdas e danos causados ao BERTPREV ou a terceiros

a ele vinculados.

9.6) O valor da multa aplicada, nos temos do inciso II, será descontado do valor

da garantia prestada, retido dos pagamentos devidos pela BERTPREV ou

cobrado judicialmente, sendo corrigida monetariamente, de conformidade com a

variação do IPCA, a partir do termo inicial, até a data do efetivo recolhimento.Se a

multa aplicada for de valor superior ao primeiro pagamento, o excesso também

poderá ser descontado do pagamento subsequente e assim sucessivamente.

9.7) As sanções aqui previstas são independentes entre si, podendo ser aplicadas

isoladas ou cumulativamente, sem prejuízo de outras medidas cabíveis.

9.8) A aplicação da multa NÃO:

a) Impede o CONTRATANTE de rescindir unilateralmente o contrato;

b) Impede a imposição das penas de suspensão temporária para participar de

licitações, de impedimento de contratar e de declaração de inidoneidade

para licitar ou contratar;

c) Prejudica a decadência do direito à contratação, nem aplicação de outras

penalidades cabíveis;

d) Desobriga a CONTRATADA de reparar eventuais danos, perdas ou

prejuízos que por ação ou omissão tenha causado;

9.9) As multas são autônomas, isto é, a aplicação de uma não exclui a outrqí e

serão calculadas, salvo exceções, sobre o valor global do contrato.
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9.10) A contagem do período de atraso na execução será realizada a partir do

primeiro dia útil subsequente ao do encerramento do prazo estabelecido para o

cumprimento da obrigação.

9.11) A suspensão temporária impedirá a CONTRATADA de licitar e contratar

com o BERTPREV pelos seguintes prazos:

I - 6 (seis) meses, nos casos de:

a) aplicação de duas penas de advertência, no prazo de 12 (doze) meses,

sem que a CONTRATADA tenha adotado as medidas corretivas no prazo

determinado pelo BERTPREV;

b) alteração da qualidade do software locado, especialmente quanto à não

atualização do mesmo frente aos dispositivos legais;

II - 12 (doze) meses, nos casos de:

a) retardamento imotivado da execução.

III - 24 (vinte e quatro) meses, nos casos de:

a) paralisação da locação software, sem justa fundamentação e prévia

comunicação à Administração;

b) sofrer condenação definitiva por praticar, por meio doloso, fraude fiscal no

recolhimento de qualquer tributo.

9.12) Será declarado inidôneo, ficando impedido de licitar e contratar com o

BERTPREV, por tempo indeterminado, a CONTRATADA, por:

I - não regularizar a inadimplência contratual nos prazos estipulados

anteriormente ou
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II - demonstrar não possuir idoneidade para contratar com o BERTPREV, em

virtude de ato ilícito praticado.

10. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL:

10.1 - O presente ajuste é celebrado com base em licitação prévia, na modalidade

Pregão Presencial, sob o n° 03/14.

11. FORO:

Fica eleito o Foro da Comarca da cidade de Bertioga SP para dirimir quaisquer

dúvidas oriundas do presente ajuste que não possam ser resolvidas

administrativamente, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que

seja.

E por estarem justas e acertadas, as partes firmam o presente instrumento, em 3

(três) vias de igual teor e forma.

Bertioga, XX de XXXXXXXXXX de 2015.

ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA

BERTPREV - CONTRATANTE

Testemunhas:

1) Nome:

2) Nome:

(NOME COMPLETO DO REP.LEGAL)

(RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA)

CONTRATADA

RGn°:

RGn°:
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