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EDITAL 

 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017-PMT/RN 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS, ESTADO DO RIO GRANDE  DO NORTE, 

localizado na Praça Bom Jesus dos Navegantes, 28, Centro, Touros/RN, por intermédio de seu 

Pregoeiro, designado pela Portaria nº 269/2017-GP, de 03 de maio de 2017, publicada no Diário Oficial 

dos Municípios - FEMURN, edição de 11 de maio de 2017, comunica aos interessados que realizará 

licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, às 12 (doze) 

horas (horário local) do dia 23 de junho de 2017, conforme Processo Administrativo nº 207/2017, nos 

termos da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, da LC 123/2006 e subsidiariamente, das normas 

constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as devidas alterações, e demais normas 

pertinentes. 

 

Observação: Ocorrendo decretação de feriado ou outro fato superveniente de caráter público, que impeça 

a realização do Pregão na data acima marcada, a licitação ficará automaticamente prorrogada para o 

primeiro dia útil subsequente, independentemente de nova comunicação. 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. A presente licitação tem como objeto a Contratação de empresa especializada para prestação 

de serviços de sistema integrado de administração tributária, com suporte técnico e manutenção, 

incluindo a implantação, a customização, a parametrização e o treinamento, conforme as 

especificações técnicas definidas no Anexo I deste Edital, Termo de Referência. 

 

1.2. Integram este edital, dele fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os seguintes anexos: 

 

Anexo I – Termo de Referência; 

Anexo II – Modelo de Declaração (Declaração de cumprimento das condições de Habilitação nos 

termos do inciso VII do art. 4º da Lei 10.520/02); 

Anexo III – Modelo de Declaração de Inexistência de Trabalhador Menor (inciso XXXIII do Art. 7º 

da Constituição Federal) 

Anexo IV – Modelo da Proposta de Preços; e Anexo V – Minuta do Contrato. 

 

2. DAS CONDIÇÕES PARA PARTICIPAÇÃO 

 

2.1. Poderão participar deste Pregão Presencial as empresas, do ramo de atividade compatível ao objeto 

ora licitado, que apresentarem, no dia, hora e local fixado no preâmbulo deste instrumento, ao 

Pregoeiro: 

a) Declaração de Cumprimento das Condições de Habilitação (Anexo II), em separado dos envelopes 

nº 1 e nº 2; 

b) Os envelopes devidamente fechados e opacos, contendo os caracteres da forma a seguir: 

 
ENVELOPE 01 - PROPOSTA DE PREÇO     ENVELOPE 02 - HABILITAÇÃO 

P. Presencial nº 016/2017-PMT P. Presencial nº 016/2017-PMT 
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Razão Social da empresa: Razão Social da empresa: 

CNPJ: CNPJ: 

Data e hora da abertura: Data e hora da abertura 

 

2.2. Decorrido o horário supracitado, para a abertura do procedimento licitatório, o(a) Sr.(a) Pregoeiro, 

a seu exclusivo critério, poderá conceder tolerância de 15 (quinze) minutos, prorrogáveis a seu 

exclusivo critério, para o início da sessão. Após o Pregoeiro declarar encerrado o prazo de recebimento 

dos envelopes, nenhum outro será aceito. 

 

2.3. Não poderão participar deste Pregão: 

 

a) consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição; 

b) empresa suspensa de licitar e impedida de contratar com a Administração Pública, bem como 

os elencados na Lei nº 8.666/1993, art. 9º. 

c) empresa que esteja declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria 

autoridade que aplicou a penalidade; 

d) empresa cujo objeto social não seja pertinente e compatível com o objeto deste Pregão; 

e) empresa em processo de recuperação judicial, sob concurso de credores, em dissolução ou em 

liquidação. 

 

2.4. Todos os documentos deverão ser entregues impressos por qualquer processo, sem rasuras, 

ressalvas ou entrelinhas, devendo aqueles que não forem apresentados em papel timbrado trazerem a 

razão social ou denominação social do emitente. 

 

2.5. A solicitação de esclarecimento de dúvidas a respeito de condições deste Edital e de outros assuntos 

relacionados a presente licitação deverão ser efetuadas pelas empresas interessadas em participar do 

certame pelo e-mail pregaopmt@gmail.com ou pelo telefone 84 99414-1701, até o 2º (segundo) dia 

útil que anteceder à data estabelecida no preâmbulo deste instrumento convocatório para a sessão de 

recebimento e abertura dos envelopes proposta de preço e habilitação. 

 

2.6. A resposta do Pregoeiro ao pedido de esclarecimento formulado serão encaminhadas via e-mail às 

empresas que tenham retirado o edital. 

 

2.7. A ausência de dizeres na parte externa do envelope não constituirá motivo para desclassificação 

da licitante que poderá regularizá-lo no ato da entrega. 

 

2.8. Caso, eventualmente, ocorra à abertura do Envelope n° 02 (Habilitação) antes do Envelope nº 01 

(Proposta de Preço), por equívoco, será novamente lacrado sem análise de seu conteúdo e rubricado o 

lacre por todos os presentes. 

 
3. DO CREDENCIAMENTO 

 

3.1. A partir de 15 (quinze) minutos antes do horário previsto para realização da Sessão Pública, 

indicado no preâmbulo deste edital, e na presença do Pregoeiro, a licitante poderá se apresentar para 

credenciamento por um representante legal. Para tanto será OBRIGATÓRIA a apresentação de 

mailto:pregaopmt@gmail.com
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CÓPIA dos seguintes documentos: 

 

a) CARTEIRA DE IDENTIDADE ou outro documento equivalente. Serão considerados 

documentos de identidade: carteiras expedidas pelos Ministérios Militares, pelas Secretarias de 

Segurança Pública e pelos Corpos de Bombeiros Militares; órgãos fiscalizadores de exercício de 

profissão (Ordens, Conselhos, etc); Passaporte (ainda válido), certificado de reservista, carteiras 

funcionais do Ministério Público e da Magistratura, carteiras funcionais expedidas por órgão público 

que, por lei federal, valem como identidade; carteira de trabalho e carteira nacional de habilitação 

(somente o modelo novo, com foto). 

b) PROCURAÇÃO ou documento que COMPROVE OS NECESSÁRIOS PODERES PARA 

FORMULAR OFERTAS E LANCES DE PREÇOS E PRATICAR TODOS OS DEMAIS ATOS 

PERTINENTES AO CERTAME, em nome da proponente. NO CASO DE SÓCIO, PROPRIETÁRIO, 

DIRIGENTE OU ASSEMELHADO DA EMPRESA PROPONENTE, é suficiente a apresentação de 

cópia do respectivo estatuto ou contrato social (ou documento equivalente), o qual deverá constar os 

poderes necessários para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura. 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 outorgar-lhes os poderes necessários. 

c) ATO CONSTITUTIVO, ESTATUTO ou CONTRATO SOCIAL em vigor e demais 

alterações; ou ato constitutivo consolidado e aditivo(s) posterior(es), devidamente registrado na Junta 

Comercial, em se tratando de sociedades comerciais. No caso de sociedades por ações, além dos 

documentos já citados, acompanhado dos documentos de eleições de seus administradores; E 

APRESENTAÇÃO DE, 

d) DECLARAÇÃO dando ciência de que cumprem plenamente os requisitos de habilitação, 

preferencialmente conforme MODELO DO ANEXO II. 

e) Além dos documentos exigidos acima, a licitante que for MICROEMPRESA ou EMPRESA DE 

PEQUENO PORTE que quiser usufruir dos benefícios concedidos pela Lei Complementar 123/06, de 

15 de dezembro de 2006, deverá comprovar esta condição por meio de declaração. 

 

3.2. A falta da declaração citada na alínea “e” do item anterior implicará na não comprovação da 

condição de microempresa ou EPP para esse certame, concorrendo a referida licitante em igualdade de 

condições com as demais participantes. 

 

3.3. Caso o contrato social ou o estatuto determine que mais de uma pessoa deva assinar o 

credenciamento para o representante da empresa, a falta de quaisquer uma delas invalida o 

documento para os fins deste procedimento licitatório. 

 

3.4. Os documentos para credenciamento de que trata essa cláusula, deverão vir FORA DOS 

ENVELOPES de PROPOSTA e DOCUMENTAÇÃO, EM ORIGINAIS OU FOTOCÓPIAS, 

sendo estas autenticadas por tabelião de notas, pelo Pregoeiro ou por qualquer membro da Equipe de 

Apoio neste caso nos termos do item 5.3, alínea “e” e “f” deste Edital. 

 
3.5. A falta de apresentação ou a apresentação dos documentos de credenciamento em desacordo com 
esta cláusula, ou ainda a ausência do representante, impedirá a licitante de participar dos lances verbais, 
da negociação de preços, de declarar a intenção de interpor recurso, de renunciar ao direito de 
interposição de recursos, valendo, contudo, para todos os efeitos, os termos de sua proposta escrita, 
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salvo apresentação de documento de credenciamento válido no transcorrer da sessão, que habilitará o 
representante para os atos posteriores a entrega desse documento. 
 

3.6. O representante inicialmente credenciado poderá ser substituído por outro também devidamente 

credenciado. 

 

3.7. A empresa licitante que participe do certame será permitido o credenciamento de apenas um 

representante legal, vedada a participação de qualquer pessoa representando mais de um licitante, salvo 

na hipótese de que tais licitantes não estejam concorrendo para os mesmos itens do certame. 

 

3.8. Os interessados que enviarem os envelopes de proposta comercial e documentação sem 

representante credenciado deverão remeter, FORA DOS ENVELOPES Nºs 01 e 02, a declaração 

que trata o item 3.1, alínea “d”. 

 

3.9. Concluído o credenciamento dos representantes será assinada a LISTA DE PRESENÇA com a 

identificação de todos os credenciados. 

 

3.10. Todos os representantes das empresas deverão permanecer no local da sessão até o término dos 

procedimentos para assinatura da ata. 

 

4. DA PROPOSTA 

 

4.1 A proposta deverá ser apresentada preferencialmente conforme modelo previsto no Anexo IV deste 

edital, através do ENVELOPE 01, devidamente fechado, em uma única via, preenchendo os seguintes 

requisitos: 

 

a) Ser datilografada ou digitada em 1 (uma) via, numerada sem rasuras, emendas, ressalvas ou 

entrelinhas e entregue no local, dia e hora preestabelecido no Edital, contendo a identificação da 

empresa, endereço, telefone, número do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ, rubricadas todas 

as folhas, datada e assinada a última pelo representante legal, sobre carimbo com nome, identidade ou 

CPF, contendo o valor mensal e anual da proposta. 

b) A empresa licitante deverá informar os seguintes dados bancários (o banco, o número da 

agência, o titular e o número da conta); bem como o nome, número da identidade, CPF e cargo de 

quem vai assinar o contrato. 

 

4.2. Em nenhuma hipótese poderá ser alterado o conteúdo da proposta apresentada, seja com relação a 

preço, pagamento, prazo ou a qualquer condição que importe modificação dos termos originais, 

ressalvadas apenas aquelas destinadas a sanar evidentes erros materiais ou omissões, alterações essas 

que serão avaliadas pelo Pregoeiro. 

 

4.3. Serão corrigidos automaticamente pelo Pregoeiro quaisquer erros aritméticos, e o preço global,  

anual ou mensal da proposta, se faltar. 

 
4.4. A simples participação no certame implica: 

a) Aceitação de todas as condições estabelecidas neste Pregão Presencial. 

b) Prazo de validade da proposta de 90 (noventa) dias, contado da data de entrega dos envelopes, 
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o qual, se maior, deverá ser explicitado na proposta, excluídos os prazos de recursos administrativos. 

 

4.5. Os preços apresentados e levados em consideração para efeito de julgamento serão de exclusiva e 

total responsabilidade da licitante, não lhe cabendo, neste caso, o direito de pleitear qualquer alteração. 

 

4.6. A falta de data e/ou rubrica e/ou assinatura nas declarações expedidas pela própria licitante ou na 

proposta poderão ser supridas pelo representante legal presente à reunião de abertura dos envelopes  

Proposta de Preço e Habilitação com poderes para esse fim. 

 

4.7. A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá também ser preenchida de acordo com os dados 

constantes dos documentos apresentados dentro do envelope de “habilitação”. 

 

4.8. É vedada a subcontratação, total ou parcial, da execução do objeto deste certame. 

 

4.9. Não será aceita a proposta que contenha preço global ou unitário com valores acima daqueles 

encontrados na Pesquisa de Preços constante no processo, salvo se houver justificativa expressa 

devidamente aceita pelo Pregoeiro, mediante consulta ao Setor Requisitante. 

 

5. DA HABILITAÇÃO 

 

5.1. Para fins de habilitação no presente certame deverá ser apresentada, através do envelope nº 02, 

obrigatoriamente, a seguinte documentação: 

 

5.1.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

 

a) registro comercial, no caso de empresa individual (Requerimento de Empresário); 

b) 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 caso de alterações, será admitido o estatuto ou o contrato social consolidado 

e aditivos posteriores (se houver); 

c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em 

exercício; 

d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento 

no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a 

atividade assim o exigir. 

 

Observação: Caso já tenham sido apresentados no momento do credenciamento para este Pregão, os 

documentos relacionados nas alíneas “a” a “c” do subitem 5.1.1 não precisarão constar do envelope de 

documentos para habilitação. 

 

5.1.2. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

 

a) Comprovação que o licitante seja detentor de atestado(s) de capacidade técnica, comprovando 

aptidão para desempenho de atividade, pertinente e compatível com o objeto da licitação, fornecido(s) 

por Pessoa Jurídica de Direito Público na forma da Lei 8.666/93, devidamente comprovado através de 

cópia dos contratos firmados e notas fiscais, todos autenticados. 
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5.1.3. QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA: 

 

a) Certidão Negativa de Falência ou Recuperação Judicial expedida pelo Distribuidor da sede da 

Licitante. 

 

5.1.4. REGULARIDADE FISCAL 

 

a) Comprovante de Inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ, expedido pela 

Receita Federal; 

b) Certidão de Regularidade do FGTS - CRF, emitido pela Caixa Econômica Federal; 

c) Certidão Conjunta Negativa (ou positiva com efeito de negativa) de Débitos relativos aos 

Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional 

com a Receita Federal do Brasil; 

d) Certidão Negativa (ou positiva com efeito de negativa) de Débito do Estado do domicílio ou 

sede do licitante; 

e) Certidão Negativa (ou positiva com efeito de negativa) de Débito do Município do domicílio ou 

sede do licitante; 

 

5.1.5. DECLARAÇÃO DO MENOR: 

 

a) declaração da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal empregado(s) com menos de 18 

(dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis anos em qualquer 

trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII 

do art. 7º da Constituição Federal, conforme MODELO DO ANEXO III. 

 

5.1.6. CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS: 

 

a) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, emitida pelo Tribunal Superior do Trabalho, nos termos 

da Lei nº 12.440, de 07 de julho de 2011. 

 

5.2. Sob pena de inabilitação, todos os documentos apresentados para habilitação deverão estar em 

nome da licitante e, preferencialmente, com número do CNPJ e endereço respectivo, observando-se 

que: 

 

a) se a licitante for a matriz, todos os documentos deverão estar em nome da matriz; ou 

b) se a licitante for a filial, todos os documentos deverão estar em nome da filial; 

c) serão dispensados da filial aqueles documentos que, pela própria natureza, comprovadamente, 

forem emitidos somente em nome da matriz. 

 

5.3. Os documentos exigidos neste Edital poderão ser apresentados em original, por qualquer processo 

de cópia autenticada por cartório competente ou por membro da Equipe de Apoio/Pregoeiro ou 

publicação em Órgão da imprensa oficial e: 

 

a) Serão aceitas somente cópias legíveis. 

b) Não serão aceitos os documentos cujas datas estejam ilegíveis ou rasuradas. 



 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS 
Praça Bom Jesus dos Navegantes, 26, Centro, Touros/RN 
CNPJ/MF: 08.234.155/0001-02 

 

 

c) O Pregoeiro reserva-se o direito de solicitar o original de qualquer documento, sempre que 

houver dúvida e/ou julgar necessário. 

d) As cópias poderão ser autenticadas pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio até o ato de abertura do 

envelope de habilitação, caso sejam apresentados de forma imediata pelo licitante os respectivos 

documentos originais. 

e) Somente serão autenticadas as cópias mediante apresentação dos originais dos respectivos 

documentos, não sendo admitida como original a apresentação de cópia autenticada pelo cartório 

para suprir tal finalidade. 

f) A apresentação de cópias de documentos sem autenticação desacompanhados do original 

implicará na inabilitação/desclassificação da licitante. 

g) Os documentos necessários para classificação da proposta poderão ser autenticados até o ato de 

abertura do envelope de proposta de preço, caso seja apresentado de forma imediata pelo licitante os 

respectivos documentos originais. 

 

5.4. Os modelos anexados a este Edital servem apenas como orientação, não sendo motivo de 

impedimento ou desclassificação, a apresentação de declarações que sejam elaboradas de forma 

diferente e que contenham os elementos essenciais. 

 

5.5. A PMT/RN não se responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios eletrônicos, no 

momento da verificação da habilitação. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo apresentados os 

documentos alcançados pela verificação, a licitante será inabilitada. 

 

5.6. As licitantes que deixarem de apresentar quaisquer dos documentos exigidos para habilitação na 

presente licitação, ou os apresentarem em desacordo com o estabelecido neste edital ou com 

irregularidades serão inabilitadas, salvo se sanada a situação, conforme previsto no item 5.7. 

 

5.7. Os documentos exigidos e apresentados para habilitação, obtidos através de sites, poderão ter sua 

autenticidade verificada via internet, no momento da fase de habilitação. 

 

5.8. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, as microempresas e empresas 

de pequeno porte terão prazo adicional de 5 (cinco) dias úteis, contado da decisão do Pregoeiro que 

declarar a empresa vencedora do certame, para a regularização da documentação, pagamento ou 

parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão 

negativa, prorrogáveis por igual período a critério da Administração. 

 

5.9. A não-regularização da documentação, no prazo previsto no item anterior, implicará na 

inabilitação da licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado a PMT/RN 

convocar as licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou 

propor a revogação deste Pregão. 

 

5.10. As licitantes microempresas ou empresas de pequeno porte deverão apresentar, sob pena de 

inabilitação, toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo 

que esta apresente restrições. 
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6. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DO PROCEDIMENTO 

 

6.1. O julgamento das propostas, para fins de classificação, far-se-á por critérios objetivos de MENOR 

PREÇO, sendo, portanto, desclassificadas pelo Pregoeiro as que estiverem em desacordo. 

 

6.2. O Pregoeiro classificará, para fase de lances verbais, a proposta que oferecer o menor preço e as 

propostas de valores de até 10% (dez por cento) superiores àquela de menor preço, desde que 

apresentadas em conformidade com o Edital. 

 

6.3. Não havendo pelo menos 03 (três) propostas na condição definida no item anterior, o Pregoeiro 

classificará as 03 (três) melhores propostas, quaisquer que sejam os preços oferecidos, desde que 

compatíveis com os preços praticados no mercado. 

 

6.4. Se duas ou mais propostas escritas, em absoluta igualdade de condições, ficarem empatadas, será 

observado primeiramente o disposto no § 2º, do art. 3º, da Lei nº 8.666/93, e, caso permaneça o empate, 

será efetuado sorteio, durante a própria sessão pública, na presença dos licitantes interessados. 

 

6.5. As licitantes com propostas escritas classificadas para a fase de lances verbais, serão convocadas 

para apresentação de lances verbais e sucessivos de valores distintos e decrescentes em relação ao 

menor lance ofertado. 

 

6.5.1. A licitante que, na fase de lances, apresentar o lance de menor valor, terá o prazo máximo de 48 

horas úteis para apresentar a proposta corrigida, a qual será verificada pelo Pregoeiro para fins de 

adjudicação. 

 

6.6. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo Pregoeiro, implicará a exclusão 

da licitante da fase de lances e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante.  

 

6.8. É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 

 
6.9. Após a fase de lances e da negociação, se a proposta mais bem classificada não tiver sido 

ofertada por microempresa ou empresa de pequeno porte e houver proposta apresentada por 

microempresa ou empresa de pequeno porte igual ou até 5% (cinco por cento) superior à melhor 

proposta, proceder-se-á da seguinte forma: 

 

a) A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá, no prazo de 5 

(cinco) minutos após a convocação, apresentar nova proposta inferior àquela considerada vencedora 

do certame, situação em que será adjudicado em seu favor o objeto deste Pregão. 

b) Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do 

subitem anterior, serão convocadas as licitantes remanescentes que porventura se enquadrem na 

hipótese desta condição, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

c) No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno 

porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nesta condição, será realizado sorteio entre elas 

para que se identifique àquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 

d) A microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada será convocada para 

apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após a solicitação do Pregoeiro, sob 
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pena de preclusão. 

e) O Pregoeiro poderá solicitar documentos que comprovem o enquadramento da licitante na 

categoria de microempresa ou empresa de pequeno porte. 

 

6.10. Na hipótese da não-contratação nos termos previstos na condição anterior, o objeto licitado será 

adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. 

 

6.11. A proposta ou lance que apresentar valores simbólicos, irrisórios ou iguais a zero será 

desclassificada. 

 

6.12. Serão desclassificadas as propostas cujos preços estejam excessivos ou manifestamente 

inexequíveis, comprovado através de pesquisa mercadológica constantes nos autos. 

 

6.12.1. O Pregoeiro, após a fase de lances, considerará preços excessivos as propostas que estejam com 

valores superiores aos preços da pesquisa mercadológica anexada aos autos. 

 

6.13. O Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar, quanto ao objeto e valor, 

decidindo motivadamente pela sua aceitabilidade em conformidade com os termos do Edital. Após 

esse ato, será encerrada a etapa competitiva, sendo as ofertas ordenadas pelo critério de menor preço. 

 

6.14. Se aceita a proposta classificada em primeiro lugar, a Pregoeiro procederá à abertura do envelope 

de habilitação da licitante que a tiver formulado, para verificar o atendimento das condições fixadas no 

Edital. 

 

6.15. Não será considerada qualquer oferta ou vantagem não prevista neste Edital. 

6.16. Constatado o atendimento pleno da proposta e da habilitação de conformidade com os termos 

editalícios, será declarado vencedor, sendo-lhe em seguida adjudicado o objeto para o qual apresentou 

proposta, caso não haja apresentação de recurso ao julgamento do Pregoeiro. 

 

6.17. Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o (a) 

Pregoeiro examinará as ofertas subsequentes e a qualificação das licitantes, na ordem de classificação, 

assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda exigências do edital, sendo o 

respectivo proponente declarado vencedor. 

 

6.18. O Pregoeiro poderá negociar diretamente com o proponente para que seja obtido um preço melhor. 

 

6.19. Após divulgado a licitante vencedora, a proposta escrita da licitante não credenciada será incluída, 

também, no rol das classificadas. 

 

6.20. Ao termino da reunião lavrar-se-á ata circunstanciada, onde serão registradas todas as ocorrências 

relevantes e, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e os representantes das licitantes. 

 

6.21. A ausência do licitante, quando da lavratura da ata, ao final da sessão pública, implicará a 

preclusão do direito a recurso e na submissão ao disposto na ata. 

 

6.22. Se não houver tempo suficiente para a abertura dos envelopes proposta de preço e habilitação em 
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um único momento, ou, ainda, se os trabalhos não puderem ser concluídos e/ou surgirem dúvidas que 

não possam ser dirimidas de imediato, os motivos serão consignados em ata e a continuação dar-se-á 

em sessão a ser convocada posteriormente. 

 

6.23. A interrupção dos trabalhos de que trata o item anterior somente dar-se-á, em qualquer hipótese, 

antes ou após a etapa competitiva de lances verbais. 

 

6.24. Os envelopes não abertos e rubricados no fecho, obrigatoriamente, pelo Pregoeiro e pelos 

representantes legais das licitantes presentes, ficarão sob a guarda do Pregoeiro até nova reunião 

oportunamente marcada para prosseguimento dos trabalhos. 

 

6.25. Qualquer reclamação deverá ser feita durante a reunião pelos representantes legais das licitantes 

presentes, mediante registro na ata respectiva. 

 

6.26. Todas as propostas e os documentos de habilitação serão rubricados, obrigatoriamente, pelo 

Pregoeiro, pela equipe de apoio e pelos representantes legais das licitantes presentes à sessão deste 

Pregão. 

 

6.27. A abertura dos envelopes de proposta de preço e habilitação será realizada sempre em sessão 

pública, devendo o Pregoeiro elaborar a ata circunstanciada da reunião, que deverá obrigatoriamente 

ser assinada pelo Pregoeiro, pelos membros da equipe de apoio, e pelos representantes das licitantes 

presentes a sessão. 

 

7. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

7.1. O Pregoeiro, caso não haja recurso ao julgamento do certame, adjudicará o objeto à licitante 

vencedora cuja proposta for considerada mais vantajosa à administração pública. 

 

7.2. Concluídos os trabalhos, o Pregoeiro encaminhará o processo, devidamente instruído, à apreciação 

do Excelentíssimo Senhor Prefeito, para expedição e publicação do ato homologatório. 

 

7.3. Após decididos os recursos, quando houver, e constatada a regularidade dos atos procedimentais,  

a Secretária de Administração Geral adjudicará o objeto ao vencedor do certame e, em consequência, 

homologará a presente licitação. 

 

8. DA IMPUGNAÇÃO DO EDITAL E DO RECURSO 

 

8.1. Até 02º (segundo) dia útil que anteceder a data fixada para recebimento das propostas, qualquer 

pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do pregão. 

Caberá o Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. Acolhida a petição 

contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame. 

 

8.2. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção 

de recorrer com o devido registro em ata da síntese de suas razões, quando lhe será concedido o prazo 

de 3 (três) dias para apresentação formal das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo 

intimados para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término 
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do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos; 

 

8.3. O Pregoeiro fará juízo de admissibilidade da intenção de recorrer manifestada, aceitando-a ou, 

motivadamente, rejeitando-a, bem como fará o recebimento, o exame e a decisão dos recursos, 

remetendo - o, de ofício, à Autoridade Competente para decisão final. 

 

8.3.1. Os recursos serão decididos de acordo com o regramento constante na legislação. 

 

8.4. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento; 

 

8.5. Qualquer recurso contra a decisão do Pregoeiro terá efeito suspensivo. 

 

8.6. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência do direito de 

recurso e a adjudicação do objeto da licitação pelo Pregoeiro ao vencedor. 

 

8.7. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, o Prefeito adjudicará o 

objeto ao licitante vencedor do certame e, em consequência, homologará a presente licitação. 

 

9. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

9.1. No momento da emissão da Nota de Empenho, as despesas decorrentes da presente licitação 

correrão por conta dos recursos específicos consignados no Orçamento do Município, classificadas 

conforme abaixo especificado: 

Órgão/Unidade: 15.100 – Secretaria Municipal de Tributação – Ação 2043 – Manutenção da Gerência 

Municipal de Tributação – Natureza da Despesa: 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica – Fonte de Recurso: 0100 – Recursos Ordinários.  

 

10. DO PAGAMENTO 

 

10.1. O pagamento dar-se-á conforme o previsto na Cláusula Décima do Contrato (Anexo V). 

 
11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

11.1. As sanções e penalidades estão previstas na Cláusula Décima Sexta do Contrato (Anexo V). 

 

12. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

12.1. O Prefeito Municipal de Touros/RN, na defesa do interesse do serviço público e de acordo com 

a legislação vigente, reserva-se o direito de anular ou revogar, no todo ou em parte, a presente licitação. 

 

12.2. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, apontando as falhas ou irregularidades 

que o viciarem, a licitante que não o fizer até o terceiro dia útil que anteceder a entrega da proposta, 

hipótese em que tal comunicação não terá efeito de recurso. 

 

12.3. A participação nesta licitação implica aceitação plena e irrevogável das normas constantes do 



 

 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE 
PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS 
Praça Bom Jesus dos Navegantes, 26, Centro, Touros/RN 
CNPJ/MF: 08.234.155/0001-02 

 

presente ato de convocação, independentemente de declaração expressa. 

 

12.4. Na contagem dos prazos deste Edital, será excluído o dia de início e incluído o dia do vencimento, 

considerando-se o expediente normal desta Prefeitura, o qual compreende o horário das 8h às 14h, de 

segunda a sexta-feira (horário local). 

 

12.5. O Pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar omissões puramente formais 

observadas na documentação e na proposta de preço, desde que não contrariem a legislação vigente e 

não comprometam a lisura da licitação, sendo possível a promoção de diligência destinada a esclarecer 

ou a complementar a instrução do processo. 

 

12.6. Os casos omissos serão dirimidos pelo Pregoeiro, com observância da legislação vigente, em 

especial a Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, a LC 123/2006 e, subsidiariamente, as normas 

constantes da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as devidas alterações. 

 

Touros (RN), 07 de junho de 2017. 

 

 

Thiago Antunes Bezerra 

Pregoeiro 
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ANEXO I 

 

TERMO DE REFERÊNCIA 

1. DO OBJETO 

 

1.1. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de sistema integrado de administração 

tributária, com suporte técnico e manutenção, incluindo a implantação, a customização, a parametrização e 

o treinamento, conforme as condições estipuladas neste documento. 

 

2. DESCRIÇÕES 

 

ITEM ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS UND QTD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO, TREINAMENTO E A HOSPEDAGEM 

EM DATACENTER PRÓPRIO DA LICITANTE 

 

- ÁREA IMOBILIÁRIA; 

 

  Cadastro Imobiliário; 

  Cadastro de Logradouros; 

  Controle de ITIV; 

 

- ÁREA MERCANTIL; 

 

  Cadastro Mercantil; 

  Confissão de Débitos de ISSQN; 

  Registro dos Documentos Fiscais (AIDF); 

 

- ÁREA DE ARRECADAÇÃO E COBRANÇA; 

 

  Arrecadação Tributária; 

  Controle dos Débitos Fiscais (Dívida Ativa); 

  Controle de Débitos / Parcelamento de Débitos; 

  Controle de Emissões de Certidões Negativas; 

 

- ÁREA DE FISCALIZAÇÃO; 

 

  Autos de Infração Mobiliários; 

  Informações Fiscais; 

 

- ÁREAS GERENCIAL, DE USO GERAL E DE SEGURANÇA DE 

SISTEMAS; 

 

  Outros Créditos Tributários / Não Tributários; 

  Processos Fiscais na Procuradoria; 

  Informações Executivas; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mês 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 
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  Controle de Acesso ao Sistema e Funções; 

  Cadastros de Pessoas Físicas / Jurídicas; 

  Controle de Processos; 

  

- PORTAL DO CONTRIBUINTE; 

 

  Declaração Eletrônica Mensal de Serviços (Com Declaração de Bancos); 

  Emissão de Notas Fiscais Eletrônicas; 

  Certidões Negativas; 

  Documentos de Arrecadação; 

  Notas Fiscais Avulsas; 

 

 

 

3. DOS PRAZOS E CONDIÇÕES DE ENTREGA 

 

3.1. O objeto deste processo deverá ser entregue seguindo os seguintes prazos: 

 

3.1.1. A contratada deverá instalar o sistema, em dia de expediente, em horário e local estabelecido pela 

secretaria responsável, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da assinatura do contrato; 

 

3.2. O serviço deverá ser prestado conforme cronograma de atendimento da Secretaria Municipal de 

Tributação, pelo período de 12 (doze) meses, contado a partir da assinatura do contrato. 

 

3.3. A CONTRATADA ficará obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou 

supressões que fizerem necessários no quantitativo do objeto contratado, ate o limite de 25% (vinte e cinco 

por cento) do valor inicial atualizado do contrato. 

 

4. DAS ESPECIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS 

 

4.1. O sistema proposto deve ser de propriedade da licitante proponente;  

4.2.  A Modalidade de Processamento será em DATACENTER próprio da licitante, a operação de todo o 

SISTEMA será realizada por servidores fazendários da Prefeitura Municipal de Touros/RN e as bases de 

dados serão mantidas em DATACENTER próprio da licitante, sendo essas, de propriedade exclusiva da 

Prefeitura Municipal de Touros/RN; 

 

4.3. A empresa deve possuir estrutura de desenvolvimento, suporte e manutenção de modo a estarem aptas 

a realizar todas as mudanças pertinentes aos sistemas em virtude de alterações da legislação vigente ou por 

solicitação da CONTRATANTE; 

 

4.4. Todos os custos necessários a implementação do ambiente operacional para execução da solução 

proposta e armazenamento dos dados (aquisição de servidores, storage, sistemas operacionais, softwares 

básicos, gerenciador de banco de dados com acesso simultâneo de no mínimo 30 (trinta) usuários, 

certificação do servidor, runtime para as estações de trabalho, conversões do banco de dados e respectivos 

treinamentos, correrão por conta da licitante; 
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4.5. O sistema proposto deverá ser multi-usuário, multiplataforma e multitarefa, permitindo controlar tarefas 

concorrentes, com acesso simultâneo ao banco de dados, sem perder a integridade referencial; 

 

4.6. O sistema proposto deve ser operado 100% (cem por cento) Web e permitir o acesso, no mínimo, dos 

navegadores (browsers) Internet Explorer, Mozilla Firefox e Chrome, independente do sistema operacional 

utilizado nas estações de trabalho; 

 

4.7. O sistema proposto deverá ser construído, em todos os seus subsistemas e respectivos módulos, com 

interface gráfica. Não serão admitidos aplicativos com interface no modo caractere; 

 

4.8. O sistema proposto deve efetuar o controle integrado do processamento de informações de forma a 

eliminar redundâncias entre os diversos cadastros e permitir apresentação de visões (informações com 

relacionamento entre si, pertencentes aos cadastros e/ou tabelas situadas em módulos diferentes); 

 

4.9. O sistema proposto deve prover o controle efetivo do uso dos subsistemas e seus módulos, oferecendo 

total segurança contra a violação dos dados ou acessos indevidos às informações, através do uso de senhas, 

permitindo configuração de níveis de permissões para acesso individualizados por usuários ou grupos de 

usuários; 

 

4.10. O sistema proposto deve Implementar mecanismos de segurança que permitam garantir a 

autenticidade, integridade e sigilo das informações nos processos e transações entre os subsistemas e seus 

respectivos módulos;  

 

4.11. O sistema proposto deve assegurar a integração de dados de cada subsistema garantindo que a 

informação seja alimentada uma única vez, independente do módulo que esteja sendo executado;  

 

4.12. O sistema proposto deve utilizar a língua portuguesa para toda e qualquer comunicação dos sistemas 

aplicativos com os usuários;  

 

5. DA APRESENTAÇÃO  

 

5.1. O Sistema Integrado de Administração Tributária é um conjunto informatizado estruturado de forma 

integrada, com os fins de atender as necessidades da Prefeitura Municipal de Touros, em relação à gestão, 

fiscalização e arrecadação dos tributos de sua competência.  

 

6. ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO  

 

6.1. A fiscalização exercerá rigoroso controle em relação à qualidade dos serviços executados, a fim de 

possibilitar a aplicação das penalidades previstas, quando desatendidas às disposições a elas relativas. 

 

6.2. A Prefeitura Municipal de Touros/RN designará um gestor titular e um substituto para exercer a 

fiscalização do contrato resultante deste Termo de Referência que registrará todas as ocorrências, 

deficiências em relatório, cuja cópia será encaminhada à contratada, objetivando a imediata correção das 

irregularidades apontadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas 

contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666/93. 

6.3. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da conformidade 

da execução do objeto e da alocação dos recursos necessários, de forma a assegurar o perfeito cumprimento 
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do contrato.  

 

7. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA  

 

7.1. Realizar os serviços descritos no Termo de Referência, conforme cronogramas e solicitação da 

Secretaria Municipal de Tributação. 

 

7.2.  Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrentes do cumprimento das obrigações 

assumidas, sem qualquer ônus para a Prefeitura Municipal de Touros; 

 

7.3. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente a administradores ou a terceiros, decorrentes de 

sua culpa ou dolo; 

 

7.4. Comunicar ao Gestor qualquer anormalidade de caráter urgente referente à prestação dos serviços, e 

prestar os esclarecimentos julgados necessários; 

 

7.5. Fornecer as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Prefeitura Municipal 

de Touros;  

 

7.6. Prestar os serviços dentro do prazo estipulado; 

 

7.7. Manter com a Contratante relação sempre formal, por escrito, ressalvados os entendimentos verbais 

motivados pela urgência, que deverão ser de imediato, confirmados por escrito; 

 

7.8. É de responsabilidade da contratada a instalação do software, banco de dados e sistema operacional no 

data center da contratante; 

 

7.9. Atender os chamados, referente aos serviços técnicos em um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, 

no horário de expediente, contados a partir do momento do registro da solicitação na área técnica da 

CONTRATADA com o devido número de protocolo. 

 

8. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE  
 

8.1. Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº. 8.666/93, o CONTRATANTE deverá: 

 

8.1.1. Proporcionar todas as condições para que a Contratada possa desempenhar suas obrigações de acordo 

com as determinações do Termo de Referência e Contrato. 

 

8.1.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas 

contratuais, com os termos de sua proposta comercial e com a legislação vigente; 

 

8.1.3. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, na forma do contrato; 

 

8.1.4. Zelar para que durante toda a vigência do contrato sejam mantidas, em compatibilidade com as 

obrigações assumidas pela Contratada, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 

legislação, podendo notificar a contratada sobre eventuais alterações destas condições; 
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8.1.5. Acompanhar e fiscalizar a execução dos serviços, por meio de servidor designado pela Secretaria 

Municipal de Tributação; 

8.1.6. Aplicar as sanções regulamentares e contratuais, se necessário; 

 

8.1.7. Prestar as informações e os esclarecimentos que venham a ser solicitados pela Contratada; 

 

8.1.8. Comunicar à Contratada as eventuais irregularidades observadas na execução do contrato para adoção 

dos providencias saneadoras. 

 

 

 

KARLO HENRIQUE SANTANA DE FRANÇA 

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TRIBUTAÇÃO 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 016/2017 – PMT/RN 

 

ANEXO II – MODELO DE DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES 

DE HABILITAÇÃO 

 

(nome da empresa)   ,   inscrito(a)   no   

CNPJ n°  ,      por      intermédio      de      seu      representante      legal       

o(a) 

Sr(a)  ,     portador(a)     da      Carteira     de     Identidade 

n
o
............................ e do CPF n

o 
........................., DECLARA, para fins do disposto no inciso 

VII do art. 4º da Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, que cumpre plenamente os requisitos de 

habilitação constantes no Edital do Pregão Presencial nº 016/2017-PMT. 
 

 

Local e data, 

 

 

 

Carimbo (ou nome legível) e assinatura do Representante legal 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 – PMT/RN 

 

ANEXO III – MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

TRABALHADOR DE MENOR 

 

(nome da empresa)   __  _,    inscrito(a)    no    

CNPJ n°_  __  _,       por       intermédio       de       seu       representante       legal       

o(a) 

Sr(a)  __  ,      portador(a)      da       Carteira      de      Identidade 

n
o
............................ e do CPF n

o 
........................., DECLARA, para fins  do  disposto  no  item 

inciso V do art. 27 da Lei no 8.666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei n
o  

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 ( ). 

(Local e data) 

 

 

 

 __ (representante legal) 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 – PMT/RN ANEXO IV- MODELO DA PROPOSTA 

DE PREÇOS 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS/RN 
 

Prezados Senhores: 

 

Apresentamos a V. Sa nossa proposta para o objeto do Pregão Presencial nº 016/2017, 

declarando que temos pleno conhecimento de todos os aspectos relativos à licitação em causa e nossa 

plena concordância com as condições estabelecidas no Edital de licitação e seus anexos, conforme 

demonstrativo abaixo de nossa proposta de preço: 

 

Empresa: CNPJ: 

Endereço: 

Fone: Fax: E-mail: 

 

Para fins de Pagamento: Banco:.................................Agência: ...........................Conta 

Corrente:....................................... 

 

Prazo de validade desta proposta: 90 (noventa) dias (mínimo). Proposta para 12 (doze) meses de 

contratação. 

 

 

 

DESCRIÇÃO DO OBJETO 

 

VALOR DE 

REFERÊNCIA  MENSAL 

VALOR DE 

REFERÊNCIA TOTAL - 

PARA 12 (VINTE E 

QUATRO) MESES 

   

 

 

 

  , em  de  de 2017 

 

 

 

 

 

Nome e Assinatura do Representante legal do licitante 

CPF 
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PREGÃO PRESENCIAL Nº 016/2017 – PMT/RN ANEXO V 

 

(MINUTA) CONTRATO Nº XX/2017 

 

 

TERMO DE CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM A 

PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS, O FUNDO 

MUNICIPAL DE SAÚDE, E A EMPRESA XXXXXX QUE 

TEM COMO OBJETO XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX: 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE TOUROS, ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE , com 

sede na Avenida Praça Bom Jesus dos Navegantes, 28, Centro – Touros/RN,CEP: 59.584-000, inscrito 

no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica sob o nº 08.234.155/0001-02, representado neste ato por pelo 

Prefeito, o senhor FRANCISCO DE ASSIS PINHEIRO DE ANDRADE, brasileiro, casado, residente 

e domiciliado na Rua Dr. Marquemburg Carneiro, nº. 113, Bairro: Centro – Touros/RN – RN, CEP 

59.584-000, inscrito no CPF/MF sob o nº 222.430.384-04, RG n° 403.510/SSP-RN, doravante 

denominado CONTRATANTE e, de outro lado, a empresa 

_________________________________________, _____________________ (inserir endereço) 

completo) XXXXXXX, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ/MF nº XX,  neste  ato  representada  

por  seu  (sócio   proprietário),Senhor(a) XXXXXXXXXXXXXX, casado(a), residente e 

domiciliado(a) na  (inserir   endereço   completo)  ,   inscrito   no C.P.F. NºXX, R.G. Nº XX SSP/, 

doravante denominada CONTRATADA, e de acordo com as formalidades constantes do Processo nº 

XXX/2017, referente ao Pregão Presencial nº 012/2017 – PMT/RN, resolvem celebrar o presente 

Contrato, com fundamento legal na Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, na LC 123/2006, e 

subsidiariamente, das normas constantes na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, com as devidas 

alterações, e demais normas pertinentes, ao qual as partes sujeitam-se a cumprir, mediante as seguintes 

cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO 

O objeto do presente termo XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA 

O prazo de vigência deste Contrato será de 12 (doze) meses, contados a partir da data 

de sua assinatura, podendo ser prorrogado, mediante Termo Aditivo, por igual e sucessivo período, até 

o limite de sessenta meses, observado o interesse público e a critério do CONTRATANTE, em 

conformidade com o Art.57, inciso II, da Lei n.º 8.666/93, com alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA - DO VALOR 

3.1. Pela prestação dos serviços o CONTRATANTE pagará mensalmente à CONTRATADA o 

valor de R$ .................(............. ). 

 

3.2. No preço estão incluídas todas as despesas que direta ou indiretamente decorram dos 

serviços ora contratado, inclusive custos com transporte, pessoal, encargos sociais, trabalhistas e 

previdenciários e quaisquer outros tributos que impliquem o fiel cumprimento deste Contrato. 
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CLÁUSULA QUARTA - DOS REAJUSTES 

4.1. O presente Contrato poderá ser reajustado, visando à adequação aos novos preços de mercado, 

observado o interregno mínimo de um ano, a contar da data da apresentação da proposta, ou à época 

do último reajuste, justificadamente, em conformidade com os dispositivos legais pertinentes. 

 

4.2. É vedada a inclusão, por ocasião do reajuste, de benefícios não previstos na proposta inicial, 

exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento legal; 

 

4.3. A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condições propostas, os acréscimos 

ou supressões que porventura se fizerem necessários, em até 25% (vinte e cinco por cento), do valor 

inicial atualizado, nos termos do artigo 65, § 1º, da Lei nº. 8.666/93. 

 

4.4. Os preços relativos aos serviços objeto deste contrato, desde que observado o interregno 

mínimo de um ano, contado da data limite para apresentação da proposta, ou, nos reajustes 

subsequentes ao primeiro, da data de início dos efeitos financeiros do último reajuste ocorrido, 

serão reajustados utilizando-se a variação do IGP-M, no período; 

 

4.5 Os reajustes serão precedidos de solicitação da CONTRATADA e poderão ser realizados por 

simples apostilamento, no caso do disposto no item 4.4; 

 

4.6 A CONTRATANTE deverá assegurar-se, durante toda a duração contratual, de que os preços 

contratados são compatíveis com aqueles praticados no mercado, de forma a garantir a continuidade 

da contratação mais vantajosa; 

 

4.7 Nos preços deverão estar inclusos todos os custos incidentes sobre o objeto, inclusive, 

tributos, fretes e seguros, se for o caso. 

 

4.8. Havendo qualquer fato devidamente comprovado e alheio à vontade das partes que altere o 

equilíbrio econômico financeiro inicial deste Contrato, o mesmo poderá ser revisto e restabelecido em 

igual proporção, mediante comprovação e requerimento pela CONTRATADA. 

 

CLÁUSULA QUINTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

5.1. No momento da emissão da Nota de Empenho, as despesas decorrentes do presente contrato 

correrão por conta dos recursos específicos consignados no Orçamento da Prefeitura Municipal de 

Touros/RN, classificadas conforme abaixo especificado: 

Órgão/Unidade: 15.100 – Secretaria Municipal de Tributação – Ação 2043 – Manutenção da Gerência 

Municipal de Tributação – Natureza da Despesa: 3.3.90.39 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 

Jurídica – Fonte de Recurso: 0100 – Recursos Ordinários.  

 

CLÁUSULA SEXTA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE 

6.1. O CONTRATANTE, durante a vigência deste Contrato, obriga-se a: 
 

6.1.1. Proporcionar todas as facilidades necessárias à boa execução dos serviços e permitir o livre 

acesso do pessoal técnico da CONTRATADA aos equipamentos de informática para intervenções 

técnicas e/ou manutenção; 
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6.1.2. Executar os serviços que fujam à especialidade da CONTRATADA, mas indicados por ela 

como necessários para a segurança e o bom funcionamento do software; 

 

6.1.3. Notificar a CONTRATADA a, por escrito, da ocorrência de eventuais imperfeições no 

curso de execução dos serviços, fixando prazo, se necessário, para a sua correção; 

 

6.1.4. Efetuar o pagamento mensal à CONTRATADA, no prazo e nas condições estabelecidas 

neste Contrato; 

 

6.1.5. Não permitir que pessoas não credenciadas pela CONTRATADA efetuem manutenção ou 

reparos no software; 

6.1.6. Prestar as informações e esclarecimentos que venham a ser solicitados pela 

CONTRATADA; 

 

6.1.7. Exercer a fiscalização dos serviços de modo a assegurar o efetivo cumprimento da execução 

do objeto contratado, podendo, ainda, realizar a supervisão das atividades desenvolvidas pela 

CONTRATADA, efetuando avaliação periódica; 

6.1.8. Não efetuar modificações de qualquer natureza no software; CLÁUSULA SÉTIMA – DAS 

OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

7.1. Obrigações da Contratada: 

 
7.1.1. Designar por escrito, no ato do recebimento da Autorização de Serviços, preposto(s) que tenha(m) 
poderes para resolução de possíveis ocorrências durante a execução do contrato; 
 

7.1.2. Atender de imediato às solicitações quanto a substituições da mão-de-obra entendida como 

inadequada para a prestação dos serviços; 

 

7.1.3. Dar ciência imediata e por escrito à Contratante referente a qualquer anormalidade que verificar na 

execução dos serviços; 

 

7.1.4. Emitir relatório consolidado de medição dos procedimentos e serviços realizados ao final de cada 

mês, para subsídio para a avaliação e pagamento dos serviços realizados; 

 

7.1.5. Manter o armazenamento e guarda dos exames e seus backups, atendendo integralmente às regras 

estabelecidas na Resolução 1.821 / 2007 e Parecer nº 10 / 2009 do Conselho Federal de Medicina. Ao 

encerramento do contrato, motivado ou imotivadamente, todos os exames e resultados, bem como seus 

arquivos físicos e eletrônicos deverão ser transferidos para a CONTRATANTE, sem quaisquer restrições 

à leitura ou acesso e sem nenhum ônus adicional. 

 
7.1.6. Fornecer todos os equipamentos, insumos, sedação, medicamentos e contrastes usuais na prestação 
dos serviços em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, em perfeitas condições de uso, compatíveis 
à boa execução dos serviços - com a observância às recomendações aceitas pela boa técnica, manuais, 
normas e legislação. Utilizá-los conforme técnicas de recomendação do fabricante, com base científica 
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comprovada para realização dos exames; 
 
7.1.7. Não divulgar nem fornecer, sob as penas da Lei, dados e informações referentes ao objeto ora 
contratado, nem os que lhe forem transmitidos pela Contratante, a menos que expressamente autorizada pela 
Contratante; 
 

7.1.8. Garantir a confidencialidade dos dados e informações dos pacientes; 

 

7.1.9. Manter sigilo sobre todos os dados que vierem a transitar entre o Contratante e a Contratada, 

uma vez que se referem a informações privadas dos usuários dos ambientes do Contratante; 

 

7.1.10. Prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados e atender prontamente às reclamações de seus 

serviços, sanando-as no menor tempo possível; 

 
7.1.11. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos conforme cronograma a ser 
estabelecido pela Secretaria Municipal de Saúde, observar as condições de segurança e prevenção contra 
acidentes de trabalho de acordo com as normas emanadas do Ministério do Trabalho; 
 

7.1.12. Arcar com todos os custos diretos e indiretos da realização dos serviços; 

 
7.1.13. Responsabilizar-se exclusiva e integralmente pelo pessoal utilizado na execução dos serviços 
incluindo os encargos trabalhistas, previdenciários, sociais, fiscais e comerciais, resultantes de vínculo 
empregatício, cujo ônus e obrigações em nenhuma hipótese poderão ser transferidos para a Contratante, 
utilizando profissionais em número suficiente; 
 
7.1.14. Fornecer, sempre que solicitado pela Contratante, os comprovantes de quitação das obrigações 
trabalhistas e do recolhimento dos encargos sociais de funcionários utilizados na execução da presente 
licitação; 
 
7.1.15. Colocar à disposição da Contratante as solicitações de serviços para conferência, assim que 
solicitado: relatório com as guias de requisição, devidamente autorizadas, com nome do paciente, exames 
realizados e respectivos valores; 
 

7.1.16. Deverá de imediato, quando solicitado, apresentar documentos, prontuários ou demais informações 

necessárias ao acompanhamento da execução do serviço contratado; 

 

7.1.17. Manter sempre atualizado o prontuário dos pacientes; 

 
7.1.18. Manter cadastro dos usuários, assim como prontuários que permitam o acompanhamento, o 
controle e a supervisão dos serviços, pelo prazo mínimo de 05 (cinco) anos e os demais documentos pelo 
prazo legal; 
 

7.1.19. Assegurar ao paciente o acesso a seu prontuário; 

 

7.1.20. Atender aos pacientes com dignidade e respeito, de modo universal e igualitário, cumprindo as 

diretrizes da Política Nacional de Humanização – PNH; 
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7.1.21. Não utilizar, nem permitir que utilizem o paciente para fins de experimentação, limitando as 
práticas terapêuticas a procedimentos consagrados e reconhecidos pelos Conselhos de Classes; 
 
7.1.22. Esclarecer aos pacientes seus direitos e demais assuntos referentes aos serviços oferecidos, 
justificando aos mesmos, por escrito, as razões técnicas quando da não realização de qualquer ato 
profissional necessário à execução dos procedimentos previstos neste instrumento; 

 

7.1.23. Atender a toda intercorrência, que eventualmente vier a ocorrer durante a realização dos serviços e 

com encaminhamentos adequados, sem ônus à Contratante ou ao usuário do SUS; 

 

7.1.24. Respeitar a decisão do paciente ao consentir ou recusar prestação de serviços de saúde, salvo nos 

casos de iminente perigo de vida ou obrigação legal; 

 

7.1.25. Comunicar ao Contratante a ocorrência de qualquer irregularidade de que tenha conhecimento; 

 

7.1.27. Cumprir os postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal; 

 

7.1.28. Submeter-se à fiscalização permanente da Contratante, ficando sujeito também ao Controle, 

Regulação, Avaliação e Auditoria do SUS; 

 

7.1.29. Submeter-se ao Programa Nacional de Avaliação dos Serviços de Saúde – PNASS; 

 

7.1.30. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na contratação; 

 

7.1.31. Responsabilizar-se por todos e quaisquer danos e/ou prejuízos a que vier causar aos pacientes 

encaminhados para realização dos serviços; 

 
7.1.32. Arcar com a responsabilidade civil por todos e quaisquer danos materiais e pessoais causados por 
seus funcionários, dolosa ou culposamente, assumindo todo ônus resultantes de quaisquer ações, demandas, 
custos e despesas decorrentes de danos, ocorridos por culpa sua ou de qualquer de seus funcionários e 
prepostos, obrigando-se, outrossim, por quaisquer responsabilidades decorrentes de ações judiciais movidas 
por terceiros, que lhe venham a ser exigidas por força da Lei; 
 
7.1.33. Responsabilizar-se por quaisquer danos pessoais e/ou materiais ocasionados a seus funcionários 
durante a execução dos serviços, com observância às recomendações aceitas pela boa técnica, normas e 
legislação pertinentes ao objeto do serviço em comento; 
 
7.1.34. Responsabilizar-se pela indenização de qualquer dano causado aos pacientes decorrente da ação ou 
omissão voluntária, negligência, imprudência ou imperícia praticados por seus profissionais ou prepostos. 
 
7.1.35. Reparar, corrigir, remover, refazer ou substituir às suas expensas, no total ou em parte, os serviços 
prestados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da sua execução. Os serviços 
deverão ser realizados sob garantia de qualidade, cobrindo o risco de falhas na sua prestação, sob pena de 
repetição dos mesmos, sem ônus para o Contratante devendo ser atendidos dentro dos prazos solicitados. 
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7.1.36. Justificar, por escrito, as razões técnicas alegadas quando da decisão da não realização de qualquer ato 
profissional necessário à execução dos procedimentos previstos na contratação. 
 

7.1.37. Informar o nome da pessoa responsável para manter contato com a(o) PMT, durante a execução dos 

serviços. 

 
7.1.38. Executar os serviços de acordo com as especificações e demais condições estipuladas no instrumento 
convocatório aplicando as definições conforme padrões definidos pela Contratante. 
 
7.1.39. Sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização por parte do servidor indicado pela(o) PMT para 
acompanhamento da execução do futuro Contrato, prestando todos os esclarecimentos que lhe forem 
solicitados e atendendo as reclamações formuladas. 
 
7.1.40. Informar a(o) PMT, em caráter de urgência, qualquer defeito que ocorra com os equipamentos 
disponibilizados a prestação do serviço, em até 24 horas do ocorrido; 

 

7.1.41. Não transferir a outrem a execução do Objeto deste Termo de Referência, sem prévia e expressa 

anuência da(o) PMT. 

 

7.1.42. Manter, durante a vigência do futuro Contrato, todas as condições de habilitação, inclusive 

atualização de documentos de controle de arrecadação de tributos e contribuições. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DA ENTREGA E INSTALAÇÃO DO SOFTWARE 

8.1. PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 
8.1.2. Deverão ser observados o prazos dispostos no Termo de Referência; 

8.2. LOCAL DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

8.2.1. De acordo com o Temo de Referência. 

8.3. CONDIÇÕES DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
8.3.1. De acordo com o termo de referência. 

 

CLÁUSULA NONA - DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

9.1. Durante a vigência deste Contrato, a execução do seu objeto será acompanhada e fiscalizada 

pela Prefeitura Municipal de Touros/RN ou por representante da prefeitura, devidamente designado 

para esse fim, com autoridade para exercer, como representante da Administração do 

CONTRATANTE, toda e qualquer ação de orientação geral, acompanhamento e fiscalização da 

execução contratual, para posterior atesto da Nota Fiscal; 

9.2. A fiscalização de que trata este item, não exclui nem reduz a responsabilidade da 

CONTRATADA pelos danos causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, resultante de ação ou 

omissão, culposa ou dolosa, de quaisquer de seus empregados ou prepostos; 

9.3. Durante o período de vigência deste Contrato, a licitante vencedora deve manter preposto, 

aceito pela Administração do CONTRATANTE, para representá-lo sempre que for necessário; 

9.4. A atestação de conformidade na execução do objeto cabe ao titular do setor responsável pela 

fiscalização deste Contrato ou a outro servidor designado para esse fim; 

9.5. À FISCALIZAÇÃO compete, entre outras atribuições: 

I. Solicitar à CONTRATADA e seus prepostos, ou obter da Administração, tempestivamente, 

todas as providências necessárias ao bom andamento deste Contrato; 
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II. Verificar a conformidade da execução contratual com as normas especificadas e se os 

procedimentos empregados são adequados para garantir a qualidade desejada dos serviços; 

III. Anotar, em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução deste Contrato, 

determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados. 

9.5.1. A ação da FISCALIZAÇÃO não exonera a CONTRATADA de suas responsabilidades  

contratuais. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 

10.1. O pagamento de será realizado de acordo com a quantidade de serviços efetuados e comprovados 

através das medições aprovadas, mediante a apresentação dos originais da nota fiscal/fatura. 

 

10.2. A Contratada deverá enviar à Contratante a Nota Fiscal, conforme relatórios enviados ao fiscal 

do contrato, durante o mês anterior, constante de Ordem de Serviço. 

 

10.3. O pagamento será efetuado pela(o) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, por meio de ordem 

bancária, no banco a ser indicado pela Contratada, no prazo de até 30 (trinta) dias corridos contados 

da data do atesto pelo setor competente do documento de cobrança dos serviços. 

 

10.4. A não observância do prazo previsto para apresentação das faturas ou a sua apresentação com 

incorreções ensejará a prorrogação do prazo de pagamento por igual número de dias a que 

corresponderem os atrasos e/ou as incorreções verificadas. 

 

10.5. Em caso de atraso na realização dos exames ou entrega dos mesmos, ou, ainda, de inexecução 

parcial do ajuste, ocorrerá o pagamento somente da parte adimplida, ou seja, somente dos exames 

efetivamente relacionados pela empresa detentora em seu relatório, em aceitos pelo Contratante, com 

a efetiva retenção do valor estimado das penalidades previstas, até a apuração no regular procedimento 

administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DOS ACRÉSCIMOS OU SUPRESSÕES 

11.1. No interesse do CONTRATANTE, o objeto deste Contrato, poderá sofrer acréscimos ou 

supressões, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado da contratação, nos 

termos do artigo 65, §§ 1 e 2º, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores; 

11.2. Nenhum acréscimo ou supressão poderá exceder o limite estabelecido no item anterior, 

exceto as supressões resultantes de acordo entre as partes. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO CONTRATUAL 

12.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato, ensejará a sua rescisão, conforme disposto nos 

artigos 77 a 80, da Lei nº 8.666/93. 

12.2. A rescisão deste contrato pode ser: 

12.2.1. Determinada, por ato unilateral e escrito do CONTRATANTE, nos casos enumerados nos 

incisos I a XII e XVII, do art. 78 da citada lei; 

12.2.2. Amigável, por acordo entre as partes, reduzida a termo no respectivo processo 

administrativo, desde que haja conveniência para o CONTRATANTE; 

12.2.3. Judicial, nos termos da legislação vigente sobre a matéria. 

12.3. A rescisão administrativa ou amigável deve ser precedida de autorização escrita e 

fundamentada da autoridade competente; 
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12.4. Os casos de rescisão contratual devem ser formalmente motivados nos autos do processo, 

assegurado o contraditório e a ampla defesa. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DAS PRERROGATIVAS DO CONTRATANTE 

13.1. Constituem prerrogativas do CONTRATANTE, conforme estabelecido no art. 58 da Lei 

nº8.666/93, além de outras previstas na legislação pertinente: 

13.1.1. Modificar o Contrato, unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse 

público, respeitados os direitos da CONTRATADA; 

13.1.2. Rescindir o Contrato, unilateralmente, nos casos especificados no inciso I do art. 79, da Lei 

8.666/93, com alterações posteriores; 

13.1.3. Fiscalizar a execução do Contrato; 

13.1.4. Aplicar sanções motivadas pela inexecução total ou parcial deste Contrato. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA INTIMAÇÃO DOS ATOS 

14.1. A intimação dos atos relativos à rescisão deste Contrato a que se refere o inciso I do art. 79 da 

Lei nº 8.666/93, à multa compensatória, à suspensão temporária e à declaração de inidoneidade será 

feita mediante publicação na imprensa oficial (§1º do art. 109 da Lei nº 8.666/93, com alterações 

posteriores). 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA PUBLICAÇÃO 

15.1. Correrão por conta da CONTRATADA as despesas que incidirem ou venham a incidir sobre 

este Contrato, exceto a publicação de seu extrato e eventuais termos aditivos no Diário Oficial dos 

Municípios - FEMURN, que deverá ser providenciada pelo CONTRATANTE, em obediência ao 

disposto no parágrafo único do art. 61, da Lei nº 8666/93, com alterações posteriores. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

 

16.1. Aquele que, dentro do prazo de validade de sua proposta, negar-se a assinar o contrato ou 

não retirar a nota de empenho, deixar de entregar a documentação exigida no certame, apresentar 

documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantivera proposta, falhar 

ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer 

fraude fiscal, garantido o direito à ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com o Tribunal 

de Contas, União, Estados, Distrito Federal ou Municípios, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem 

prejuízo das multas previstas neste edital e no contrato e das demais cominações legais; 

16.2. Pelo atraso injustificado, pela inexecução total ou parcial dos serviços, conforme o caso, o 

CONTRATANTE poderá aplicar ao CONTRATADA as seguintes sanções, garantida a prévia defesa: 

a) Multa de 0,5 (zero vírgula cinco por cento) por dia de atraso, até o máximo de 10% (dez por 

cento) sobre o valor da contratação, em decorrência de atraso injustificado na execução do serviço ou 

da entrega do material 

b) Multa de até 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, no caso de inexecução 

total ou parcial do mesmo. 

16.3. As multas estabelecidas serão entendidas como independentes, podendo ser cumulativas, 

sendo descontadas dos pagamentos devidos pelo CONTRATANTE ou da garantia prestada, caso esta 

seja exigida, ou ainda cobradas judicialmente; Se a CONTRATADA não recolher o valor da multa 

compensatória que porventura for aplicada, dentro de 05 (cinco) dias úteis a contar da data da 

intimação, serão então acrescidos os juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês; 
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16.4. O não comparecimento injustificado para assinar o contrato ou retirar a nota de empenho 

dentro de 05(cinco) dias úteis, contados da notificação escrita, caracteriza o descumprimento total da 

obrigação assumida com a proposta, sujeitando-se a licitante faltosa ao pagamento de uma multa 

equivalente a 10% (dez por cento) sobre o valor total do respectivo instrumento, sem prejuízo das 

demais sanções legais previstas nesta cláusula e na legislação pertinente; 

16.5. Quando a CONTRATADA motivar rescisão contratual, será responsável pelas perdas e 

danos decorrentes para o CONTRATANTE; 

16.6. Aplicam-se nos casos omissos as normas da Lei nº 10.520/02 e da Lei 8.666/93, com alterações 

posteriores. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E À PROPOSTA 

17.1. O presente Contrato vincula-se aos termos: 

17.1.1 do edital do Pregão Presencial nº 016/2017 e seus Anexos, constantes do Processo 

Administrativo nº xxxx/2017; 

17.1.2. da proposta vencedora da CONTRATADA, os quais se constituem em parte integrante deste 

instrumento, independentemente de transcrição. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

18.1. Quaisquer comunicações e/ou notificações relativas a este Contrato serão consideradas 

como recebidas pelo destinatário, para todos os efeitos legais, quando remetidas para os endereços deste 

instrumento; 

18.2. O cancelamento de endereços para correspondência somente será válido quando outro seja 

indicado, o qual poderá ser utilizado com a mesma finalidade supra; 

18.3. Nada no presente Contrato poderá ser interpretado como a criar quaisquer vínculos 

trabalhistas entre empregados da CONTRATADA e o CONTRATANTE. A CONTRATADA assume 

toda a responsabilidade por todos os encargos trabalhistas decorrentes da prestação de serviços por seus 

funcionários; 

18.4. A tolerância de uma parte para com a outra quanto ao descumprimento de qualquer um adas 

obrigações assumidas neste Contrato não implicará novação ou renúncia de direito. A parte tolerante 

poderá exigir da outra o fiel e cabal cumprimento deste Contrato a qualquer tempo; 

18.5. O disposto neste Contrato não poderá ser alterado ou emendado pelas partes, a não ser por 

meio de aditivos, dos quais conste a concordância expressa do CONTRATANTE e da 

CONTRATADA, asseguradas as prerrogativas do CONTRATANTE; 

18.6. Os termos e disposições constantes deste Contrato prevalecerão sobre quaisquer outros 

entendimentos ou acordos anteriores entre as partes, expressos ou implícitos, referentes às condições 

nele estabelecidas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA NONA – DO FORO 

19.1. Para dirimir as questões decorrentes do presente Contrato, não resolvidas na esfera 

administrativa, fica eleito o foro da Cidade de Touros, Estado do Rio Grande do Norte, com renúncia 

expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

19.2. E por estarem as partes, justas, combinadas e contratadas, firmam o presente instrumento 

contratual em 02 (duas) vias, de igual teor e forma, para um só efeito, na presença de testemunhas 

abaixo, para que surtam todos os efeitos legais. 
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Touros, xx de xxx de 2017. 

 

 

CONTRATANTE 

Prefeito 

 

 

Contratante 

Gestor do Fundo Municipal de Saúde 
 

 

CONTRATADA 

Nome do Representante Legal da Empresa 

TESTEMUNHAS: 

 

1ª: Nome    CPF:    

 

 

 

 

2ª: Nome    CPF:    


