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MUNICIPAL DE 
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ANEXO 1— TERMO DE REFERÊNCIA 

REGIDO PELA LEI N.° 10.520, DE 17 DE JULHO DE 2002 E SUBSIDIARIAMENTE PELA LEI 
N.° 8.666 DE 21/06193 ALTERADA PELA LEI N.° 8.883194 DE 08.06.94 E LEI 9.648198 E 
LEGISLAÇÃO COMPLEMENTAR EM VIGOR, LEI N° 12312006, LEI 14° 147/2014 E SUAS 
ALTERAÇÕES, DECRETO MUNICIPAL N° 071 DE 31.12.14, DECRETO MUNICIPAL N°012 
DE 03.01.11 ALTERADO PELO DECRETO N° 058 DE 30.12.15, LEI N° 12.846/2013 1  
DECRETO MUNICIPAL N' 21 DE 01.06.18, DECRETO MUNICIPAL N' 35 DE 2210812017, E 
DECRETO MUNICIPAL N°48 DE 28.12.18. 

1. UNIDADE REQUISITANTE: DEMUTRAN de responsabilidade da Secretaria de Segurança. 
Cidadania, Trânsito e Transporte do Município de Horizonte/CE. 

2. OBJETO: Seleção de melhor proposta para o registro de preços visando futuras e eventuais 

fl contratações de licença de uso de software de aplicativo de talonário eletrônico para auto de infração de 
trânsito com seus acessórios correspondentes e sistema web de gestão, destinados à atender as 
necessidades do DEMUTRAN de responsabilidade da Secretaria de Segurança, Cidadania, Trânsito e 
Transporte do Município de Horizonte/CE. conforme especificações e quantitativos previstos neste 
Tí.,'...,

SSSO ka. 
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3. GLOSSÁRIO: 
• Aplicativo de Talonário Eletrônico para Auto de Infração de Trânsito: 
• Sistema Web de Gestão: 
• Acessórios correspondentes 

• Smanphone 
• Chip de Dados Móveis de Acesso a Intentei 
• impressora Térmica Portátil 

• Treinamento 

4. JUSTIFICATIVA TÉCNICA. 
A contratação se faz necessária para viabilizar maior agilidade e segurança nas atividades de 

fl
processamento de dados relacionados com a busca de eficiência tecnológica no registro, processamento, 
cobrança e julgamento de infrações de trânsito, de responsabilidade do Departamento Municipal de 
Trânsito do Município de Horizonte. 

O DEMUTRAN de responsabilidade da Secretaria de Segurança. Cidadania. Trânsito e 
Transporte do Município de Horizonte/CE, em acordo com as diretrizes da Política Nacional de 
Trânsito, com vistas à segurança, à fluidez, ao conforto, à defesa ambiental, sustentabilidade e à 
educação para o trânsito, e fiscalizar seu cumprimento, e garantindo o trânsito, em condições seguras. 
que é um direito de todos e dever dos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito, 
a estes cabendo, no âmbito das respectivas competências, adotarem as medidas destinadas a assegurar 
esse direito. 

O DEMUTRAN de responsabilidade da Secretaria de Segurança. Cidadania, Trânsito e 
Transporte do Município de Horizonte/CE, como entidade de trânsito pertencente ao Sistema Nacional 
de Trânsito dará prioridade em sua ação à defesa da vida, nela incluída a preservação da saúde, do meio. 
ambiente e sustentabilidade, requer a concessão de uso de licença de software e seus acessórios por 
entender a necessidade da utilização da tecnologia como ferramenta de apoio ao cumprimento de suas 
atividades vokadds a fiscalização efetiva utilizando Talonário Eletrônico para Auto de Infração de 
Trânsito, devidamente homologada pelo DENA1'RÀN, em conjunto com o Sistema Web de Gestão e 
seus acessórios correspondentes e demais funcionalidades como a integração com o processamento de 
auto de infrações, indicadores para auxilio a tomada de decisões, apoio em operações de blitz. consulta 
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de condutores, consulta de veículos, registro de boletim de acidente de transito, registro de recolhimento 
de veículo, registro de recolhimento de documentos e auxilio ao controle de veículos roubados ou 
furtados os quais possibilitarão ao DEMUTRAN utilizar a tecnologia hoje existente em seu favor 
agregando agilidade, assertividade, precisão e controle do trânsito de qualquer natureza nas vias 
terrestres do Município de Horizonte, abertas à circulação, utilizadas por pessoas, veículos e animais, 
isolados ou em grupos, conduzidos ou não, para fins de circulação, parada, estacionamento e operação 
de carga ou descarga, para tanto, requer a concessão de uso de licença de software e seus acessórios, 
possibilitando a realização das atividades competente com agilidade, transparência e robustez no 
cumprimento de nossa Missão. 

O aplicativo de Talonário Eletrônico para Auto de Infração de Trânsito, devidamente 
homologada pelo DENATRAN, em conjunto com o Sistema Web de Gestão e seus acessórios 
ozicspondenLcs posibilitaiá ao DEMUTRAN uLiIILaI a tecnologia hoje existeate a seu fas'oí e aderir as 

tendências mundiais de modernização e aperfeiçoamento, capacitação do quadro efetivo de agentes de 
trânsito, agregando agilidade, assertividade, precisão e controle dos Autos de Infrações de Trânsito em 
conformidade com o suas atribuições previstas no Código de Trânsito Brasileiro. 

S. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS: 
5.1. Os itens previstos na licitação deverão ser dispostos em forma de Lote único, estando contidos 
neste os itens abaixo descritos: 

TOTAL 

oiii.icença de usõ"de software de aplicativo de 
talonário eletrônico para auto de infração de 
trânsito com seus acessórios correspondentese 
sistema web de gestão, acompanhado de UND 6CZ smart$one com acesso a intcrnet, e serviços de 
dados (Instalaçào/Configuraçâo e Migração) e 
ainda Treinamento Operacional. 

02 	Locação drïmpressora Térmica Portátil com 
conexão sem fio, btuetooth ou wi-fi. 	 UNI) 	300 
(ver nota explicativa abaixo)  

VALOR TOTAL LOTE ÚNICO: 

5.2. CRITÉRIO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO: MENOR PREÇO POR I.OTE. 

fl 5.2.1. JUSTIFICATIVA DO CRITÉRIO DE JULGAMENTO E FORMAÇÃO DO LOTE: 
Justifica-se o critério de julgamento da licitação ser o MENOR PREÇO POR LOTE por ser aquele que 
melhor reflete os anseios da licitação, por ser econômica e logisticamente o mais viável, tendo em vista 
que os serviços agrupados em lotes são similares, minimizando a cotação de itens ou lotes de valores 
insignificativos, e o seu agrupamento perfaz um valor maior a ser cotado, sendo um atrativo aos 
licitantes, proporcionando uma maio* economia de escala, melhota na padionizaçao, logística c 
gerenciamento dos serviços, já que a unidade gestora solicitará o objeto a um único fornecedor, bem 
como maior agilidade no julgamento do processo. 
5.2.2. JUSTIFICATIVA DE FORMAÇÃO DO QUANTITATIVO: 
Nota Explicativa 1: o quantitativo apresentado no quadro acima representa a totalidade que poderá ser 
utilizada, servindo neste momento para balizar a disputa e ofertar ao licitante o quantitativo a ser 
registrado na ata de registro de preços. 
Nota Explicativa 2: a quantidade 600 do item 1 da tabela acima, corresponde ao total de mensalidades 
cm um ano que poderá ser utilizada, estipulada tendo por base 50 licenças mensais por um período de 12 
meses, sendo aplicado o mesmo raciocínio para as impressoras no item 2. 
Nota Explicativa 3: Conforme normas municipais e federais, atualmente, guardas municipais e agentes 
de trânsito poderão autuar infrações de trânsito. No quadro de servidores municipal atual, existem 43 
guardas e 26 agentes de trânsito, totalizando 69 agentes público. Considerando que nem todos estarão 
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em atividade no mesmo momento, estipulamos a necessidade de apenas 50 licenças acompanhadas de 
apenas 25 impressoras mensais. 

6. REQUISITOS NECESSÁRIOS DO APLICATIVO DE TALONÁRIO ELETRÕNJCO: 
1. Devidamente homologado pelo DENATRAN, conforme preceitua a Portaria n°99 de 01 

de junho de 2017. 
II. Deverá permitir a transferência eletrônica dos dados à central de processamento. 
M. Deverá permitir o registro das informações no auto de infração de trânsito conforme 

prevê os requisitos formais do art. 280 da lei 9.503/97 do CTB, a ser utilizado pela 
autoridade de trânsito ou por seus agentes para a lavratura do Auto de Infração. 

W. Deverá garantir que as informações cadastradas não sofram alterações após a lavratura do 
auto de infração de tiânsiLo pelo agente da autoridade de trânsito. 

V. Deverá permitir a consulta do cadastro de veículos previamente disponibilizado pela 
CONTRATANTE. 

VI. Deverá atender integralmente o disposto nas Portarias n° 59/07, 141110, 1279110 e 

n 984/11 do CONTRAN com suas atualizações. 
VII. Deverá permitir o preenchimento on-line e off-line do Auto de Infração. 
VIII. Deverá permitir o registro de Auto de Infrações não vinculadas ao veículo. 
ix. Deverá permitir o registro de Auto de Infração de veículos nacionais e estrangeiros. 
X. Deverá permitir o registro de Auto de Infração com abordagem e sem abordagem ao 

condutor ou infrator. 
XI. Deverá permitir a utilização do Comando de Voz para auxilio da lavratura de AlT. 
XII. Deverá realizar lavratura de Auto de Infração de Trânsito em acordo com as regras do 

DENATRAN e órgão de trânsito. 
XIII. Deverá realizar o registro de Recolhimento de Documento em acordo com as regras do 

DENATRAN e órgão de trânsito. 
XIV. Deverá realizar o registro de Retenção e Remoção Veicular em acordo com as regras do 

DENATRAN e órgão de transito. 
X\'. Deverá dispor da funcionalidade de apoio a .Blitz para auxilio as abordagens realizando 

consultas em tempo real, não superior a 20 segundos, para identificação de veículos com 
pendências conforme filtro pré-estabelecido. 

XVI. Deverá dispor de Suporte Técnico para apoio ao usuário como canal de comunicação. 
XVII. Deverá dispor de auditoria de uso e rastreio de eventos realizados. 
XVIII. Deverá dispor de padrõtç de seguranca da informação que permitam a identificação do 

agente autuador responsável pela lavratura do Auto de Infração, por meio de 
identificador único e senha, biometria ou assinatura digital. 

XIX. Deverá dispor de elementos de segurança que garantam a confiabilidade, fidelidade e 
integridade dos dados registrados e impeçam sua alteração após o término da lavratura 
do Auto de Infração. 

XX. Deverá recebei, de forma automática, sem imcifctncia cxtcrua, numeração sequencial 
de autos de infração, estabelecida previamente pela autoridade de trânsito. 

XXI. Deverá utilizar criptografia para os dados lidos, gravados e transmitidos. 
XXII. Deverá armazenar os Autos de Infração até a sua transmissão ao órgão ou entidade de 

trânsito. 
XXIII. Deverá exigir que o agente de trânsito indique a finalização do preenchimento do Auto 

de Infração, para que um novo Auto de Infração possa ser preenchido, não podendo ser 
de forma automática ao final do preenchimento. 

XXIV. Quando da transmissão dos dados para processamento, apurada a existência de registros 
realizados por um mesmo agente de trânsito, dentro de um mesmo intervalo de tempo, 
em aparelhos diferentes, estes registros não deverão ser processados e o fato deve ser 
apurado pela autoridade de trânsito. 

¼ 
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XXV. Deverá garantir a identificação do equipamento e impedir sua instalação ou uso não 
autorizado em outro equipamento. 

XXVI. Deverá garantir que será efetuado o registro das operações envolvendo as autuações 
realizadas, indicando no mínimo, data e hora, agente de trânsito, veículo, local e número 
do aparelho utilizado para permitir a realização de auditorias. 

XXVII Deverá garantir que iniciado o preenchimento do Auto de Infração, o seu cancelamento 
poderá ser solicitado à Autoridade de Trânsito, no próprio software, com a devida 
justificativa. 

XXVIII. Deverá permitir a impressão do Auto de Infração em duas vias, quando na presença do 
infrator. O sistema poderá imprimir o número de vias (uma ou duas) de acordo com o 
que for necessário nas demais situações e que o Auto de Infração impresso deverá possuir 
campo pala a assinatura do infrator. 

XXIX. Deverá possibilitar a impressão dos dados do Auto de Infração deverá ser feita em tempo 
real, por meio de conexão Bluetooth ou Wireless com a impressora ou sendo a 
impressora parte integrante do equipamento. 

fl 	XXX. Deverá garantir que o Auto de Infração impresso deverá conter aviso que é obrigatória a 
presença do código INFR.AEST ou RENAINF nas notificações sob pena de invalidade 
do Auto. 

XXXI. Deverá garantir que o Auto de Infração permanecerá armazenado no equipamento. 
durante o dia em que foi registrada a infração, a fim de permitir a impressão, pelo 
equipamento, posterior a autuação. 

XXXII. Deverá permitir a geração de PDF do auto de infração assim como o envio por e-mail 
para destinatário pré-cadastrado no órgão ou informado no momento da infração quando 
essa for na modalidade com abordagem. 

XXXIII. Deverá realizar lavratura do Auto de Infração de Trânsito on-line, de forma que 
possibilite a realização de consultas a bases de dados auxiliares disponibilizada pela 
CONTRATANTE para consulta de veículos, consulta de CNH, quando off-fine deverá 
permitir o preenchimento manual dos campos conforme prevê o art. 280 da lei 9 .503/97 
doCTE. 

XXXIV. Deverá permitir vincular ou anexar o registro fotográfico (até 06 seis tbtos) do 
cometimento da infração ao Auto de Infração de Trânsito. 

XXXV. Deverá permitir realizar a atualização das informações pertinentes a alterações, formais 
ou materiais, de código de infração ou alterações de artigos e outros dispositivos do 

fl 
 

Código de Trânsito Brasileiro. 
XXXVI. Deverá permitir a discricionariedade do campo da observação para Auto de Infração de 

Trânsito, onde o agente poderá optar por três formas de inserção, sendo estas, utilização 
do padrão do Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, pró-cadastro pertencente ao 
perfil do agente ou manualmente. 

XXXVII. Deverá permitir a discricionariedade dos campos referentes ao endereço do local do 
cometimento da infração, onde o agente poderá optar por três formas de inserção. sendo 
estas, por meio de utilização de ferramenta de GPS onde deverá ser realizada a 
conversão das informações de Latitude e Longitude em logradouro, pré-cadastro 
pertencente ao perfil do agente ou manualmente. 

XXXVIII. Deverá informar a medida administrativa cabível para infração lavrada. 
XXXIX. Deverá permitir a consulta as infrações de trânsito possíveis através do Código da 

Infração, Artigo da Infração ou Descrição do texto da Infração. 
XL. Deverá possibilitar a lavratura de infrações consecutivas para o mesmo veículo, gravando 

as demais informações relevantes. 
XLI. Deverá possibilitar a lavratura da infração para veículos distintos de forma consecutiva, 

gravando as demais informações relevantes. 
XLII. Deverá possibilitar o preenchimento e impressão por pane do agente da autoridade de 

trânsito o Termo de Constatação de Embriagues nos moldes da portaria do CONTRAN %QJ  
COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
A.. PrSdaw Caldo Inato, a'SIOO. CernTo• CE?: 62.880-000. Horizoarr - CL 
Pose: (85)3336.1434 



PREFEITURA 
MUNICiPAl. DE 
HORIZONTE 

para autos de alcoolemia previstos no art. 165 da lei 1.503/91 do CfB, quando não for 
utilizado equipamento especifico para aferição de teor alcoólico. 

XLIII. Deverá possibilitar a lavratura de infrações para pessoas jurídicas ou fisicas, através do 
CNPJ ou CPF conforme prevê o CTB e suas resoluções. 

XLIV. Deverá permitir que quando o agente da autoridade de trânsito indicar que o auto está 
sendo lavrado com abordagem, o aplicativo terá a capacidade de permitir que a 
assinatura do condutor seja colhida de forma digital no Auto de Infração de Trânsito e 
deverá manter esta relacionada ao mesmo. 

REQUISITOS NECESSÁRIOS DO APLICATIVO DE BOLETIM DE ACIDENTE DE 
TRÂNSITO: 

1. 	Deverá possuir gciaçao local de uurnc[açJo única. 
II. Deverá possuir lista de boletins gerados com informações mínimas de data, hora e 

situação de transmissão e ocorrência. 
III. Deverá contemplar dados gerais do acidente ocorrido onde estará disposto tipo de 

acidente, elemento atingindo, tipo de cruzamento, condição do tráfego. 
IV. Deverá possibilitar a inclusão de veículo(s) envolvido(s), pessoa(s) envolvida(s) e 

equipe(s) de apoio. 
V. Deverá caracterizar o local do acidente onde estará disposto condições da via, tipo de 

pista, sinalização vertical e horizontal, condições climáticas, tipo de pavimento e 
condição da calçada. 

VI. Deverá permitir discriminação da narrativa do acidente. 
Vil. 	Deverá permitir vincular ou anexar o registro fotográfico (até 04 quatro fotos) para cada- 

logradouro do acidente de trânsito, (até 04 quatro fotos) para cada veículo envolvido. 
VIII. Deverá permitir informar por meio de figura técnica específica as avarias relativas a cada 

veículo envolvido. 
IX. Deverá permitir a gravação parcial do boletim de acidente de trânsito de modo que o 

agente da autoridade de trânsito possa realizar preenchimentos parciais até a finalização 
definitiva. 

X. Deverá não permitir alterações do boletim de acidente de trânsito após a finalização 
definitiva. 

XI. Deverá transmitir para sistema de retaguarda os boletins finalizados. 

8. REQUISITOS NECESSÁRIOS DO APLICATIVO MÓDULO DE RECOLHIMENTO DE 
DOCUMENTO: 

1. 	Deverá especificar o documento recolhido, com seus dados gerais como nome e 
numeração. 

II. Deverá especificar o local do recolhimento do documento. 
III. Deverá especificar os dados do veículo envolvido no recolhimento, manualmente ou via 

cotiMilta de- piaui. 
IV. Deverá possibilitar a impressão comprobatória do recolhimento via do condutor. 
V. Deverá ter integração com o aplicativo de talonário eletrônico para aproveitamento dos 

dados lavrados no auto de infração de trânsito para preenchimento automático. 
VI. Deverá transmitir para sistema de retaguarda as informações do recolhimento de 

documento. 
VII. Deverá sinalizar o(s) recolhimento(s) enviado(s). 
VIII. Deverá possuir em forma lista os recolhimentos realizados nas últimas 241%. 
IX. Deverá especificar qual documento será recolhido: CNH, PPD, ACC, CRLV. CRV e 

outros com campo para inserção do documento não mencionado na lista. 

9. REQUISITOS NECESSÁRIOS DO APLICATIVO DE RECOLHIMENTO DE VEÍCULO: 
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1. 	Devera permitir especificar os dados do veículo recolhido, via consulta por placa, 
manualmente, ou permitir informar ausência de placa. 

II. Deverá permitir especificar o local do recolhimento do veículo. 
III. Deverá permitir especificar o estado geral do veículo com no mínimo quilometragem, 

estados das lanternas e faróis, lataria, tanque de combustível, equipamentos obrigatórios. 
IV 	Deverá possibilitar a impressn comprobatória do recolhimento via do condutor. 
V. Deverá ter integração com o aplicativo de talonário eletrônico para aproveitamento dos 

dados lavrados no auto de infração de trânsito para preenchimento automático. 
VI. Deverá transmitir para sistema de retaguarda as informações do recolhimento do veículo. 
VIL 	Deverá sinalizar o(s) recolhimento(s) enviado(s). 
VIII. 	Deverá possuir em forma lista os recolhimentos realizados nas Ultimas 24h. 
IX 	Deverá possibilitai informai o tipo de icçolhuancuco se retenção ou zeinoçao. 

10. REQUISITOS DA EQUIPE DE TREINAMENTO: 01(um) ou mais profissionais que possuam 
especialização compatível com o objeto da licitação. 

fl 11. REQUISITOS NECESSÁRIOS DO SISTEMA WEB DE GESTÃO: 
11.1. 	Requisitos Obrigatórios 

Para prestação dos serviços, a CONTRATADA deve possuir infraestrutura e equipe de 
monitoramento, com atuação em período comercial, ou seja, 8x5 (horário comercial em 
dias úteis), e disponibilizar Central de Atendimento equivalente a ligação local, sistema 
web próprio, e-mail, para abertura de chamados referentes a: 

Solicitar ajuda técnica ou operacional para usuários cadastrados e interagcntcs do 
sistema 

o Dar conhecimento de inconsistências, falhar ou comportamento inesperado do 
sistema 

Consulta de auto de infração de trânsito 
Consulta de boletim de acidente de trânsito 
Consulta de documentos recolhidos 
Consulta de veículos recolhidos 
Gerenciamento de infrações 
Relatórios de Acompanhamento de AlT em tempo real: 
Os usuários devem ter acesso apenas às funcionalidades que são destinadas a eles: 

fl As consultas devem permitir  versão em formato Exce!, CV e PDF: 
Possuir painel gráfico com indicadores dos dados do sistema. 

11.2. 	Características Técnicas 
11.2.l.Sistema de Retaguarda 

• A solução deve guardar dados históricos em banco de dados relacional de mercado 
tais como SQL Server, PostgreSQL, MySQ, Oracle ou Similar. 

• A solução deve ter sistema de manutenção do banco dados a fim de controlar o 
crescimento de dados, tal como back-up e roll-up dos dados por dia, semana ou mês; 

• A solução deve ter portal web com informações contendo o status de registros 
realizados por agentes e gestores. 

• O portal da solução deve ter visões (Dashboards) pré-configuradas. 
• O portal da solução deve ser acessado via web browscrs de mercado tais como Google 

Chrome, Mozila Firefox e Safari. 
11.2.2. Características  Smartphone 

• Visor com Dimensão mínima de diagonal 5" 
• Resolução do Visor mínimo 1280 x 720 pixeis 
• Formato de tela HD 

-a.'' 
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• Profundidade mínima de 16.7 milhões de cores 
• Processador com Velocidade mínima de clock 1.4 0Hz com no mínimo quatro 

Núcleos de Processador (Quad-core) 
• Memória RAM mínimo de 2GB 
• Tecnologia WCDMA (UMTS) / GSM 
• Transmissão de Dados 263040 
• Interface sem fios IEEE 802.1 lb/g/n, Bluetooth 4.2 
• Câmera com resolução mínima do Sensor 13 Megapixéis 
• Abertura das Lentes P/1 .9 
• Fonte dc Luz Flash 

• Capacidade gravação de vídeo 
• Peso Máximo de 220g (com bateria) 

11.2.3. Características Impressora Portátil 
• Método de Impressão . Térmico Direto 
• Velocidade mínima 80 rum p1 segundo 
• Resolução mínima de Impressão . 203 dpi (8 x 8 dpmm) 
• Bobinas de Papel Térmico mínima SSmm de largura 
• Emulação - ESC/POS 
• Conectividade compatível com Bluetooth 2.0, Mini USB 2.0 ou Wireless 
• TFfl - Tndicadnr de carga baixa de bateria 
• Indicador de Papel Acabando 
• Indicador de Tampa de bobina aberta 
• Indicador de super aquecimento 
• Indicador de Conexão 
• Bateria recarregável 
• Peso máximo 300g (com bateria) 
• Carregador Bivolt 
• Clips de Cinto 

12. DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS: O Aplicativo de Talonário Eletrônico para Auto 
dc Infração de Transito é um softwase do tipo aplicaUvo, devidamente homologado pelo DENATRAN, 
instalável em dispositivo eletrônico do tipo smartphone com finalidade de auxiliar o agente de trânsito em 
suas funções destacando a lavratura de Auto de Infração de Transito. Este, a fim de possibilitar a plena 
funcionalidade e ainda em acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, se utiliza de acessórios 
correspondentes como o próprio smarrphone e impressora portátil. Para possibilitar o gerenciamento da 
sustentabilidade, configurações básicas, cadastros funcionais, gestão dos objetos envolvidos na solução e 
obtenção de controle gerencial se faz necessário a existência de Sistema Web de Gestão para atuação na 
retaguarda da solução móvel. E a fim de realizar a transferência de tecnologia, capacitação da equipe de 
agentes e gestores se dará em forma de Treinamento. 
12.1. Licença de uso de software de aplicativo de talonário eletrônico para auto de infração de trânsito 
com seus acessórios correspondentes e sistema web de gestão, para o período de 12 (doze) meses. 

12.1.1. A autorização do DENATRAN publicada no DOU deverá estar vigente no período da 
contratação, ou seja, a contratada deverá estar apta para comercializar as licenças e garantias dos 
softwares. 

12.2. Instalação/configuração das novas licenças dos produtos adquiridos e migração das aplicações já 
desenvolvidas. 
12.3. TREINAMENTO 

COMISSÃO PERMANENTE DE r€oÂo 
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12.3. 1. Treinamento prático para 69 (sessenta e nove) agentes público, indicados pela 
CONTRATANTE, perfazendo um total de 120 (cento e vinte) horas/aula e compreendendo os tópicos 
da tabela abaixo: 

	

Treinamento 	 Conteúdo Programázico 
Treinamento Fwndson Introdução a gestão eletrônica de AlT 

Demonstração das funcionalidades 
Atualização do sistema 
Aplicação de AlT em distintas hipóteses 
impressão de AlT 
Encaminhamento de AlT elet:ronicamcnte 
Cancelamento & AlT 
Sincronização de AlT 
Utilização do BOAT 
Consulta de Veículo 
Consulta & CNH 
Utilizando a funcionalidade Bliiz 
Retenção de Veiculo 
Retençn de l)orumentn 

1 Sistema Web de Gestão 

	

iãiçio Assistida 	Acompanhamento da utilização inicial do sistema para 
1 aderéncia dos conhecimentos adquiridos no treinamento. 

Caiga Horária 
120h 

12.4. Os instrutora deverão ser certificados e possuir conhecimentos comprovados na solução 
fornecida, em conformidade com o item 10. 
12.5. A CONTRATADA deverá apresentar documentos comorobatórios de capacidade técnica através 
de certificados de especialização compatível com o objeto e autorização para ministrar o treinamento. 
12.6. É de responsabilidade da CONTRATANTE, a disponibilização do local de treinamento, com 
todos os recursos necessários (espaço físico e equipamentos). 
12.7. O treinamento deverá ser ministrado em turno matutino e/ou vespertino, em horário comercial e 
dias úteis contínuos de segunda a sexta-feira. 
12.8. A CONTRATANTE indicará os funcionários que farão o treinamento, que estará centrado na 
execução e implantação software, privilegiando atividades práticas que permitam uma melhor fixação 
do aprendizado. 
12.9. A CONTRATADA fornecerá, no início de cada tópico, apostilas (cm formato digital ou 
impresso) que abordem todo o conteúdo programático, as quais poderão estar, no todo ou em parte, em 

n português e/ou inglês, bem como emitirá certificados de participação no final do treinamento, para cada 
servidor participante. 
12.10. O início desta atividade, bem como o período e horário de realização, será definido pela 
CONTRATANTE em comum acordo com a CONTRATADA, podendo as 120h estarem distribuídas 
em semanas independentes, ou seja, não continuas. 
12.11. Contratação, transporte, estadia e alimentação dos instrutores, bem como quaisquer outras 
despesas inerentes ao treinamento contratado, são de exclusiva responsabilidade da CONTRATADA e 
devem estar inclusos no custo total do treinamento. 
12.12. A capacitação a ser contratada deverá ser ministrada em até 180 (cento e oitenta) dias a partir da 
data de assinatura do CONTRATO, com o período de realização ajustado de comum acordo entre a 
CONTRATANTE e a CONTRATADA. 

13. GARANTIAS TÊCNICAS DE INFRAESTRUTURA: 
13.1. Data Center 

13.1.1. A infraestrutura necessária para o pleno funcionamento na execução e implantação 
software 
13.1.2. Todos os custos com infraestrutura incorrerão por conta da CONTRATADA. 

13.2. Licença de Uso 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
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13.2.1. Aplicativo de talonário eletrônico para auto de infração de trânsito com seus 
acessórios correspondentes e Sistema Web de Gestão. 

13.3. Acessórios 
Smanphone 
Impressora ponátil 

14.ENTREGA E DO RECEBIMENTO: 
14.1. Quanto a entrega: 

14.1.1. O prazo de entrega da licença do produto contratados será de 15 (quinze) dias corridos, 
contado da Ordem de Fornecimento. 
14.1.2. O prazo para o inicio da execução dos serviços e treinamento é de até 20 (vinte) dias 
corridos, contados a partir da Ordem de Serviço. 
14.1.3. A capacitação (treinamento) a ser contratada deverá ser ministrada em até 180 (cento e 
oitenta) dias, contados a partir da data de assinatura do CONTRATO, com o período de 
realização ajustado de comum acordo entre a CONTRATANTE e a CONTRATADA. 

fl 14.1.4. O objeto contratual deverá ser executado em conformidade com as especificações 
estabelecidas neste Termo. 
14.1.5. O objeto deste CONTRATO deverá ser entregue e executado na sede da Secretaria 
COLIUdIdUte. 

14.2. Quanto ao recebimento: 
14.2.1. PROVISORIAMENTE, mediante recibo, para efeito de posterior verificação da 
conformidade do objeto com as especificações, devendo ser feito por pessoa credenciada pela 
CONTRATANTE. 
14.2.2. DEFINITIVAMENTE, sendo expedido termo de recebimento definitivo, após 
verificação da qualidade e da quantidade do objeto, certificando-se de que todas as condições 
estabelecidas foram atendidas e, consequente aceitação das notas fiscais pelo gestor da 
contratação, devendo haver rejeição no caso de desconformidade. 

15.PAGAMENTO: 
15.1. O pagamento será efetuado aCÁ 30 (trinta) dias contados da data da apresentação da nota 
fiscal/fatura devidamente atestada pelo gestor da contratação, mediante crédito em conta corrente em 
nome da CONTRATADA. 

fl 	
15.1.1. A nota fiscal/fatura que apresente incorreções será devolvida à CONTRATADA para as 
devidas correções. Nesse caso, o prazo de que trata o subitem anterior começará a fluir a partir 
da data de apresentação da nota fiscal/fatura corrígida. 

15.2. Não será efetuado qualquer pagamento à CONTRATADA, em caso de descumprimento das 
condições de habilitação e qualificação exigidas neste Termo. 
15.3. É vedada a realização de pagamento antes da execução do objeto ou se o mesmo não estiver de 
acordo com as especificações deste instrumento. 
15.4. Os pagamentos encontram-se ainda condicionados à apresentação dos seguintes comprovantes: 

15.4.1. Documentação relativa à regularidade para com as Fazendas Federal. Estadual e 
Municipal, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e a Justiça Trabalhista. 

15.5. Toda a documentação exigida deverá ser apresentada em original ou por qualquer processo de 
reprografla, obrigatoriamente autenticada em cartório. Caso esta documentação tenha sido emitida pela 
Internet, só será aceita após a confirmação de sua autenticidade. 

ló. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 
16.1. Executar o objeto em conformidade com as condições estabelecidas neste instrumento, no Termo 
de Referência, na proposta de preço, bem como na Lei n° 8.666/1993 e demais normas legais e 
regulamentos pertinentes. 

UIb 
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16.2. Manter, durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste termo e proposta apresentada. 
16.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões limitadas 
ao estabelecido no §1°, do art. 65. da Lei Federal n°8.666/1993, tomando-se por base o valor contratual. 
16.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da exeniço do objeto, no podendo ser arguido para efeito de 
exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato de a CONTRATANTE proceder à fiscalização ou 
acompanhar a execução contratual. 
16.5. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a 
execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos 
sociais, transporte e outras providências, respondendo obrigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis 
trabalhistas e especificas de acidentes do trabalho e iegislaçao correlara, aplicáveis ao pessoal empregado 
na execução contratual. 
16.6. Refazer o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou em 
desconformidade com as especificações do Termo de Referência, no prazo de 48 (quarenta e oito), 
contados da sua notificação. 
16.7. Garantir que, quando da distribuicão dos produtos, estes estejam livres de defeitos, sob uso 
normal, e de qualquer rotina alienígena (vírus), voltada para a danificação ou degradação, tanto de 
dados, quanto de hardware ou de software, ou outro defeito similar. 
16.8. Responder, formalmente, dentro de 03 (três) dias úteis, a todas as correspondências emitidas pela 
CONTRATANTE, prestando todos os esclarecimentos solicitados. 
16.9. Entregar a licença do produto contratado, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, após a 
assinatura do CONTRATO. 
16.10. A CONTRATADA deverá responder, por e-mail, ou cana, dentro de 05 (cinco) dias úteis, a 
todas as correspondências emitidas pela CONTRATANTE, que tenham sido direcionadas à área 
Comercial e Financeira da CONTRATADA, prestando todos os esclarecimentos solicitados relativos, 
exclusivamente, às questões comerciais e financeiras relacionadas ao objeto do CONTRATO. 
16.11. Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo 
período oferecido cm sua proposta comercial, observando o prazo mínimo exigido pela Administração; 
16.12. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE quanto à 
execução do objeto contratado; 
16.13. Responsabilizar-se, civil e criminalmente, por quaisquer danos ou prejuízos causados por ação ou 
omissão de seus empregados, contratados ou prepostos envolvidos na execução do CONTRATO; 

fl 16.14. A CONTRATADA não poderá justificar o descumpriniento de qualquer obrigação por 
inadequação de seu planejamento ou por falta de recursos; 
16.15. Assumir toda a responsabilidade pelo efetivo funcionamento do objeto contratado, obedecendo 
ao que dispõe a proposta apresentada e observando as disposições constantes deste Termo; 
16.16. Cumprir fielmente as obrigações assumidas, verificando as observações técnicas deste Termo de 
Referencia; 
16.17. Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, quaisquer anormalidades que ponham em risco o 
êxito e o cumprimento dos prazos da execução do objeto; 
16.18. Submeter à CONTRATANTE qualquer alteração que se tomar essencial à continuação da 
execução/entrega do objeto deste Termo; 
16.19. Assumir total responsabilidade pelo sigilo das informações que seus empregados ou prepostos 
vierem a obter em função da execução/entrega do objeto contratado, respondendo pelos danos que 
eventual vazamento de informação, decorrentes de ação dolosa, imperícia ou imprudência, venha a 
ocasionar à CONTRATANTE ou a terceiros. 

17. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
17.1. Solicitar a execução/entrega do objeto à CONTRATADA através da emissão da Ordem de 
Serviço. Fornecimento ou instrumento hábil. 	

- 
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17.2. Proporcionar á CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das 
obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal n 2  8.666/1993 e suas 
alterações posteriores. 
17.3. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual na conformidade do item 18 (dezoito) 
deste Termo, podendo, em decorrência, solicitar providências da CONTRATADA, que atenderá ou 
Justificará de imediato. 
17.4. Notificar a CONTRATADA, de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto 
contratual. 
17.5. Efetuar os pagamentos devidos à CONTRATADA nas condições estabelecidas neste Termo. 
17.6. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento. 

IS. FISCALIZAÇÃO: 
18.1. Os trabalhos serão supervisionados pela CONTRATANTE, com poderes para verificar se os 
serviços estão sendo executados, de acordo com o expresso neste instrumento; analisar e decidir as 
proposições da CONTRATADA, com vistas à melhoria daqueles; fazer advertências quanto às faltas 

fl cometidas pela CONTRATADA, quando houver; e, ainda, opinar sobre as demais ações, buscando 
sempre o perfeito andamento das atividades albergadas por este instrumento. 
18.2. A fiscalização de que trata esta Cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da 
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por quaisquer irregularidades; 
18.3. Quaisquer exigências da fiscalização inerentes á execução dos serviços deverão ser prontamente 
atendidas pela CONTRATADA, sem ônus para a CONTRATANTE; 
18.4. A fiscalização se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte os serviços prestados, se 
estiverem em desacordo com o previsto neste instrumento, onde, o serviço rejeitado deverá ser 
executado novamente sem ônus para a CONTRATANTE. 
18.5. O servidor indicado como fiscal de contrato será responsável pelo atesto referente a cada etapa 
(apresentação) do serviço realizado. 
18.6. A fiscalização dos contratos será exercida pela servidora Francisca Fleanilda Oliveira Rocha, 
especialmente designada pelo Ordenador de Despesas. a qual deverá exercer em toda sua plenitude a 
ação de que trata a Lei ri 0  8.666/93, alterada e consolidada. 

19. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 
19.1. No caso de inadimplemento de suas obrigações, a CONTRATADA estará sujeita, sem prejuízos 

fl 
das sanções legais nas esferas civil e criminal, ás seguintes penalidades: 

19.1.1. Advertência; 
19.1.2. Multas, estipuladas na forma a seguir: 

A) Multa diária de 0,3% (três décimos por cento), no caso de atraso na entrega do objeto contratual 
até o 30° (trigésimo) dia, sobre o valor da nota de empenho ou instrumento equivalente. 
B) Multa diária de 0,5 % (cinco décimos por cento), no caso de atraso na entrega do objeto 
contratual superior a 30 (trinta) dias, sobre o valor da nota de empenho ou instrumento equivalente. A 
aplicação da presente multa exclui a aplicação da multa prevista na alínea anterior. 
C) Multa diária de 0,5% (cinco décimos por cento), sobre o valor do CONTRATO, em caso de 
descumprimento das demais cláusulas contratuais, elevada para 1% (um por cento), em caso de 
reincidência. 
D) Multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor do CONTRATO, no caso de desistência da 
execução do objeto ou rescisão contratual não motivada pela CONTRATANTE. 

19.1.3. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com o 
município de Crato por prazo não superior a 02 (dois) anos; 
19.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com o Município de Crato 
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 
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que o contratado ressarcir o Município de Crato pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido 
o prazo da sanção aplicada com base no subitem anterior, 

19.2. Se não for possível o pagamento da multa por meio de descontos dos créditos existentes, a 
CONTRATADA recolherá a multa por meio de Documento de Arrecadação Municipal (DAM), 
podendo ser substituído por outro instrumento legal, em nome do órgão CONTRATANTE. Se não o 
fizer, ÇCTA cobradn em processo de execução judicial 
19.3. Nenhuma sanção será aplicada sem garantia da ampla defesa e contraditório, na forma da lei. 

20. RESCISÃO: 
20.1. Considerar-se.á rescindido este contrato, de pleno direito, por qualquer das partes e a qualquer 
tempo, independente de formalidade judicial ou extrajudicial, se ocorridas quaisquer das hipóteses 
previstas nos arts. 18 a 80 da Lei 8.666/93, bem como: 
a) Inadimplemento das obrigações por qualquer das panes: 
b) Comunicação escrita, de qualquer das partes, com antecedência mínima de 90(noventa) dias, desde 
que sejam quitadas as dívidas e obrigações vencidas e vincendas: 
c) O não cumprimento das cláusulas, especificações ou prazos deste instrumento; 
d) A lentidão do seu cumprimento: 
e) O atraso ou paralização sem justa causa e prévia comunicação: 
O O cometimento reiterado de faltas na execução contratual, anotadas na forma do §1° do art. 67 da Lei 
8.666/93. 
g) A decretação de falência ou insolvência civil dos sócios da CONTRATADA; 
h) Razões de interesse público, devidamente justificadas e autorizadas pela autoridade superior; 
i) Atrasos no pagamento superiores a 90 (noventa) dias por parte do CONTRATANTE, a exceção dos 
casos previstos em lei; 

j) A não liberação, por parte do CONTRATANTE, dos equipamentos e informações necessários para a 
execução dos serviços; 
k) A ocorrência & caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução 
do contrato. 

21. PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA E DO CONTRATO: 
21.1. A ata de registro de preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua assinatura. 
improrrogáveis; 
21.2. O prazo de vigência contratual estará adstrito â vigência do respectivo crédito orçamentário, 

fl contado a partir da sua assinatura, devendo ser publicado na forma do parágrafo único, do ary 61 da 
Lei Federal n° 8.666/1993, podendo ser prorrogado nos termos do artigo 57. inciso IV, da Lei 8.666/93 
e suas alterações. 

22. RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 
22.1. As despesas decorrentes das futuras contratações serão provenientes dos recursos oriundos da 
Secretaria Contratante. 

23. FORMA DE APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS E SUAS CONDIÇÕES: 
23.1. A proposta de preços deverá ser elaborada em 01 (uma) via em papel timbrado ou com carimbo do 
interessado, manuscrita em leira de forma em tinta não lavável ou confeccionada por máquina, impresso 
por computador ou qualquer processo eletrônico, datada e assinada (sobre o carimbo ou equivalente) 
pelo titular ou preposto, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, contendo na parte externa do envelope as 

AO MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE 
PREGÃO PRESENCIAL N°2019.03.21.1 - SRP 
LICITANTE: 
CNPJ N°. 
ENVELOPE W. 01 (PROPOSTA DE PREÇOS) 

%1 
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23.2. A proposta de preços deverá ser apresentada seguindo o modelo padronizado do edital, contendo: 
23.2.1. A modalidade co número da licitação; 
23.2.2. Endereçamento à Pregoeira do Município de Horizonte/CE; 
23.2.3. Razão social, CNPJ, endereço, inscrição estadual ou municipal do proponente, conforme o 
caso, e se houver, número do telefone/fax, e endereço eletrônico; 
23.2.4. Prazo de vigência da Ata de Registro de Preços: 12 (doze) meses; 
23.2.5. Prazo de validade não inferior a 60 (sessenta) dias; 
23.2.6. Os itens cotados, nos quantitativos e especificações licitados, definidos no termo de referencia, 
segundo a unidade de medida consignada no edital, com a respectiva marca, bem como valor global da 
proposta de preços por extenso. 
23.2.7. Os valores unitários e totais em algarismos de cada item cotado, e o valor global da proposta em 
algansmos e por extenso. 
23.2.8. Quantidade ofertada por item distribuídos em lote, observando o disposto no edital; 
23.2.9. Declaração da licitante que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, 
encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de 

. 	pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o fornecimento do objeto proposto. 
ORWNTACÂO SOBRE A ELABORAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS ESCRITAS 

23.3. Os preços constantes da proposta de preços do licitante deverão conter apenas duas casas decimais 
após a virgula, cabendo ao licitante proceder ao arredondamento ou desprezar os números após as duas 
casas decimais dos centavos, e deverão ser cotados em moeda corrente nacional. 
23.4. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito 
de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro argumento 
não previsto em lei. 
23.5. O somatório ou a multiplicação errada não implicará na desclassificação da licitante no referido 
lote ou proposta, podendo ser sanada, desde que previamente autorizada pelo licitante. Caso não 
autorizada a retificação acima referida, o lote ou a proposta respectiva será desclassificada. Tanto a 
divergência quanto a autorização ou recusa de retificação por parte da licitante deverá constar em ata. 
23.6. Os quantitativos e as especificações licitados e cotados deverão ser rigorosamente conferidos pelos 
licitantes. 
23.6.1. A proposta de preços deve contemplar todos os itens do lote propostos em sua integralidade, 
com todas as suas especificações detalhados no termo de referência. 
23.7. A apresentação da proposta de preços implica na ciência clara de todos os termos do edital e seus 
anexos, em especial quanto à especificação do objeto e as condições de participação, competição, 

fl julgamento e formalização dc contrato, bem corno a aceitação e sujeição integral às suas disposições e à 
legislação aplicável, notadamente a Lei W. 10.520/02 e Lei W. 8.666193, alterada e consolidada. 
23.8. Será desclassificada a proposta de preços apresentada em desconformidade com este item. 
23.9. Somente serão aceitos os documentos acondicionados no envelope "01" não sendo admitido o 
recebimento pela Pregoeira, de qualquer outro documento, nem permitido à licitante fazer qualquer 
adendo aos documentos entregues. 

24. EXIGÊNCIAS DE HABILITAÇÃO: 
24.1. O envelope contendo os documentos de habilitação deverá conter os documentos exigidos em uma 
única via, e ser apresentado na forma do edital, contendo a seguinte inscrição no seu frontispício: 
AO MUNICIPIO DE HORIZONTE/CE 
PRFGÃO PRESENCIA!. N°203903.23.1 - SRP 
LICITANTE: 
CNPJ N°. 
ENVELOPE N°. 02 (DOCUMENTOS DE HA.B1LITACÂO) 
24.1.1. Os interessados não cadastrados no Município de Horizonte/CE, na forma dos artigos 27 a 31 
da Lei W. 8.666/93, alterada e consolidada, habilitar-se-ão á presente licitação mediante a apresentação 
dos documentos abaixo relacionados, os quais serão analisados pela Pregoeira quanto a sua 
autenticidade e o seu prazo de validade. 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
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24.2. RELATIVA À HABILITAÇÃO JURIDICA 
24.2.1. REGISTRO COMERCIAL, no caso de empresa firma individual, no registro público de 
empresa mercantil da Junta Comercial; devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, 
apresentar o registro da Junta onde opera com averbação no registro da Junta onde tem sede a matriz. 
24.2.2. ATO CONST1TUTIVO, ESTATUTO OU CONTRATO SOCIAL E TODOS OS SEUS 
ADITWOS F/OU ÚLTIMO ADITWO CONSOTIDAnO em vigor devidamente regMtrado no registro 
público de empresa mercantil da Junta Comercial, em se tratando de sociedades empresárias e, no caso 
de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores; devendo, no 
caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência. apresentar o registro da Junta onde opera com 
averbação no registro da Junta onde tem sede a matriz. 
24.2.3. INSCRIÇÃO DO ATO CONSTITUTIVO, no caso de sociedades simples - exceto cooperativas 
no Cartório de Registro das Pessoas Jurídicas acompanhada de prova da diretoria em exercício; 
devendo, no caso da licitante ser a sucursal, filial ou agência, apresentar o registro no Cartório de 
Registro das Pessoas Jurídicas do Estado onde opera com averbação no Cartório onde tem sede a 
matriz. 

n 24.2.4. DECRETO DE AUTORIZAÇÃO, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ATO DE REGISTRO DE AUTORIZAÇÃO PARA FUNCIONAMENTO 
expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 
24.2.5. Documento Oficial de Identificação Válido (Com Foto) e comprovante de CPF, do Sócio - 
Administrador e ou Titular da Empresa. 
24.3. RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA 
24.3.1. Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNN); 
24.322 . Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, conforme o caso, se 
houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com 
o objeto contratual; 
24.3.3. Prova de Regularidade relativa aos Tributos Federais e Dívida Ativa da União (inclusive 
contribuições sociais), com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n° 1.751, de 02/10/2014; 
24.3.4. Prova de Regularidade relativa a Fazenda Estadual do domicilio ou sede da licitante; 
24.3.5. Prova de Regularidade relativa a Fazenda Municipal do domicilio ou sede da licitante; 
24.3.6. Prova de regularidade relativa ao fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS); 
24.3.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a 
apresentação de Certidão Negativa, nos termos do Titulo Vil-A das Consolidações das Leis do 
Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°5.452, de 1° de maio de 1943. 

fl 24.4. RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 
24.4.1. Certidão negativa de falência ou concordata/recuperação judicial expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurídica. 
24.4.2. Capital social mínimo ou património liquido mlnimo, igual ou superior a 10% (dez por cento), 
do valor estimado da contratação, podendo a comprovação ser feita através da apresentação da Certidão 
Simplificada emitida pela Junta Comercial da sede da licitante ou outro documento legal. 
24.5. RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 
24.5.1. Atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado, com 
identificação do assinante, comprovando que a LICITANTE esteja executando ou tenha executado 
serviços compatíveis ou similares com o objeto da licitação. 
24.5.1.1. Em se tratando de Atestado fornecido por pessoa jurídica de direito privado, este deverá vir 
com firma reconhecida do asqinante 
24.6. DEMAIS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 
24.6.1. Declaração de que, em cumprimento ao estabelecido na Lei W. 9.854, de 27/1011999, 
publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXIII, do art. 7°, da Constituição Federal, não 
emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem emprega 
menores de ló (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 
(quatorze) anos; 
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24.6.2. Declaração, sob as penalidades cabíveis, de que a licitante não foi declarada inidônca para licitar 
ou contratar com a administração pública, nos termos do inciso IV do art. 87 da Lei N°. 8.666/93 e da 
inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, ficando ciente da obrigatoriedade de 
declarar ocorrências posteriores (art. 32, §2°, da Lei N°. 8.666/93). 

ORIENTAÇÃO SOBRE A FASE DE HABILITAÇÃO 
24.7. No caso de licitantes devidamente cadastrados no Município de Horizonte/CE, a documentaço 
mencionada nos subitens 24.2 a 24.4 poderá ser substituída pela apresentação do Certificado de Registro 
Cadastral (CRC) junto ao Município de Horizonte/CE (assegurado, neste caso, aos demais licitantes, o 
direito de acesso aos dados nele constantes), acompanhado dos documentos tratados nos subitens 24.5 e 
24.6, cuja autenticidade e prazo de validade serão analisados pela Pregoeira. 
24.7.1. A documentação constante do Cadastro de Fornecedores do Município de Horizonte/CE 
deverá também encontrar-se dentro do prazo de validade e atender ao disposto no edital. 
24.8. Para a habilitação jurídica, o licitante deverá, nos documentos exigidos neste instrumento, 
demonstrar a compatibilidade dos seus objetivos sociais com o objeto da licitação. 
24.9. As certidões de comprovação de regularidade, bem como as de falência e concordata/recuperação 

fl judicial. caso exigidas no edital, que não apresentarem expressamente o seu período de validade, 
deverão ter sido emitidas nos 30 (trinta) dias anteriores à data marcada para o recebimento dos 
envelopes. 
24.10. A documentação constante dos envelopes de habilitação que forem abertos integrará os autos do 
processo licitatório e não será devolvida. 
24.10.1. Os envelopes com os documentos relativos à habilitação dos licitantes não declarados 
classificados ao final da fase de competição poderão ser retirados por seus representantes na própria 
sessão. Os documentos não retirados permanecerão em poder da Pregoeira, dcvidamcatc lacrados. 
durante 30 (trinta) dias correntes à disposição dos respectivos licitantes. Findo este prazo, sem que sejam 
retirados, serão destruidos. 
24.11. Será inabilitado o licitante que não atender as exigências deste edital referentes à fase de 
habilitação, bem como apresentar os documentos defeituosos em seus conteúdos e forma. 

25. DISPOSIÇÕES FINAIS: 
25.1. Este termo de referência visa atender as exigências legais para o procedimento licitatório na 
modalidade Pregão Presencial para registro de preços, constando todas as condições necessárias e 
suficientes, ficando proibido por este termo exigir cláusulas ou condições que comprometam, restrinjam, 
ou frustem o caráter competitivo e estabeleçam preferências ou destinações em razão de naturalidade 

9') dos liçitanreç ou de qualquer outra circunstância impertinente nu irrelevante para sua especificação, 
conforme disposto nos incisos 1, II e TU do art. 3° da Lei N°. 10.520/02. 
25.2. Reproduza-se este termo de referência na minuta do edital e no edital, não exibindo o valor 
estimado aos licitantes antes de concluído a fase de lances. 
25.3. Vale ressaltar que, no pregão, a Lei no 10.520/02 e os Decretos n° 3.555100 e n° 5.450/05 
não exigem a obrigatoriedade do orçamento referente ao valor estimado como um anexo ao edital. "Na 
licitação na modalidade pregão, o orçamento estimado em pianilhas de quantitativos e preços unirá nos não cvnsfltu: 
um dos elementos obrigatórios do edital, devendo estar inserido obrigatoriamente no bojo do processo relativo ao 
certame. Ficard a critério do gestor, no caso concreto, a avaliação da oportunidade e conveniência de incluir esse 
orçamento no edital ou de informar, no ato csnvocatório1 a sua disponibilidade aos interessados e os meios para ob:ê-
lo." (Acórdão n° 114/2007, Plenário, rei. Min. Benjamin Zymler). 

te 
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ANEXO TI- MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

PREGÃO PRESENCIAL N°2019.03.21.1 - SRP 
À PREGOEIRA DO MUNICtPIO DE HORIZONTE/CE 
Razão Social: 
CNPJ N°: 
Inscrição Estadual ou Municipal: 
Endereço: 
Fone/Fax: 
Banco: 
Agência N°.: 
Conta Corrente N°.: 

OBJETO: Seleção de melhor proposta para o registro de preços visando futuras e eventuais contratações 

fl de licença de uso de software de aplicativo de talonário eletrônico para auto de infração de trânsito com 
seus acessórios correspondentes e sistema web de gestão, destinados á atender as necessidades do 
DEMUTRAN de responsabilidade da Secretaria de Segurança, Cidadania, Trânsito e Transporte do 
Município de Horizonte/CE, conforme especificações e quantitativos previstos no Termo de Referência. 

TOTAL 

Licença de uso de software de aplicativo ie 1 	- _______ 
tatonário eletrônico para auto de infração de 
trânsito com seus acessórios correspondentes e 
sistema web de gestão, acompanhado de 
smartpbonc com acesso a internet, e serviços de 
dados (Instalação/Configuração e Migração) e 
ainda Treinamento Operacional. 

Locação de Impressora Iennta Portanl com 
conexão sem fio, bluetooth ou wi-fi. 	 1 UND 	300 

TOTAL LOTE 

Nota Exnlicativa L: o quantitativo apresentado no quadro acima representa a totalidade que poderá ser 
utilizada, servindo neste momento para balizar a disputa e ofertar ao licitante o quantitativo a ser 
registrado na ata de registro de preços. 
Nota Explicativa 2: a quantidade 600 do item 1 da tabela acima, corresponde ao total de mensalidades 
em um ano que poderá ser utilizada, estipulada tendo por base 50 licenças mensais por um período de 12 
meses, sendo aplicado o mesmo raciocinio para as impressoras no icem 2. 
Nota Explicativa 3: Conforme normas municipais e federais, atualmente, guardas municipais e agentes 
de trânsito poderão autuar infrações de trânsito. No quadro de servidores municipal atual, existem 43 
guardas e 26 agentes de trânsito, totalizando 69 agentes público. Considerando que nem todos estarão 
em atividade no mesmo momento, estipulamos a necessidade de apenas 50 licenças acompanhadas de 
apenas 25 impressoras mensais. 

VALOR GLOBAL DA PROPOSTA: R$ 

VALIDADE DA PROPOSTA DE PREÇOS: 60 (SESSENTA) DIAS. 	

ffl 
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PREFEITURA 
MUNICIPAL 
HORIZONTE s •.. 

4I,• "a 

Declaro que, nos valores apresentados acima, estão inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, 
previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais 
despesas que possam incidir sobre o objeto licitado. 

«LOCAL e DATA» 

CARiMBO DA EMPRESA 
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 

OBS.: AO ELABORAR SUA PROPOSTA DE PREÇOS, O LICITANTE DEVERÁ OBSERVAR 
FIELMENTE O PRESCRITO NO ITEM 115fl  DO EDITAL, SOB PENA DE DESCLASSIFICAÇÃO 

n 
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PREGÃO PRESENCIAL N 2019.03.21.1 - SRP 

MODELOS DE DECLARAÇÕES/PROCURAÇÃO 

11cm 1. Modelu de Declaracão (Documento exigido nu Credeuçiamentu) 

DECLARACÃO 

(NOME E QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR), DECLARA sob as penas da lei, para todos os fins 

fl de direito a que se possa prestar, especialmente para fazer prova cm processo licitatório, junto ao 
Município de Horizonte/CE, o seguinte: 
1. Que dá ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação constantes do instrumento 
convocatório; 
2. Que tem pleno conhecimento de todos os parAmetros e elementos do edital e dos produtos a serem 
ofertados no presente certame licitatório; e 
3. Que sua proposta de preços atende integralmente aos requisitos constantes no edital. 

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei. 

«DATA» 

«DECLARANTE» 

n 
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ANEXO 111 

PREGÃO PRESENCIAL N°2019.03.21.1 - SRP 

MODELOS DE DECLARAÇÕES/PROCURAÇÃO 

Iteus 2. Modelo de Proanacao (Documento exigido no Credeiuipmentul 

PROCURACÃO 

fl OUTORGANTE: «NOME DA EMPRESA, CNPJ N°. e ENDEREÇO» neste ato representada 
por seu (titular, sócio, diretor ou representante), Sr. «NOME», qualificação (nacionalidade, 
estado civil, profissão, RG e CPF) 

OUTORGADO: «NOME DO CREDENCIADO» qualificação (nacionalidade. catado civil. 
profissão, RO, CPF e endereço). 

PODERES: O OUTORGANTE confere ao OUTORGADO pleno e gerais poderes para representá-lo 
junto ao Município de Horizonte/CE, na sessão de PREGÃO PRESENCIAL N°2019.03.21.1 - SRP, 
podendo o mesmo, assinar propostas de preços, atas, contratos, entregar durante o procedimento os 
documentos de credenciamento, envelopes de proposta de preços e documentos de habilitação, assinar 
toda a documentação necessária, como também formular ofertas e lances verbais de preços e praticar 
todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da OUTORGANTE que se fizerem necessários 
ao fiel cumprimento deste mandato, inclusive interpor recursos, ciente de que por força do artigo 675 do 
Código Civil está obrigado a satisfazer todas as obrigações contraídas pelo outorgado. 

«DATA» 

<'c<OUTORGANTE»- 

coMissÃo PERMANENTE DE PREGÃO 
A.. PnsI4ait Cutdo B.aco, C SinO -Cairo - CEP: 62.$80-000 IIortxdas - CE 
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ANEXO tu 

PREGÃO PRESENCIAL N°2019.03.21.1 - SRP 

MODELOS DE DECLARAÇÕES/PROCURAÇÃO 

Item 3. Mçdelode DccLarç4o(Documento exigido naJiabilitacão) 

1! 14 

fl (NOME E QUALIFICAÇÃO DO FORNECEDOR). DECLARA: 

a) Sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, especialmente para fins de 
prova cm processo licitatório, junto ao Município de Horizonte/CE, que, em cumprimento ao 
estabelecido na Lei N°. 9.854, de 27/10/1999, publicada no DOU de 28/10/1999, e ao inciso XXXII!, 
do artigo r. da Constituição Federal, não emprega menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, 
perigoso ou insalubre, nem emprega menores de 16 (dezesseis) anos em trabalho algum, salvo na 
condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos. 
b) Que não fomos declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública, nos 
termos do inciso IV do art. 87 da Lei W. 8.666193 e que inexiste qualquer fato superveniente impeditivo 
de nossa habilitação para participar no presente certame licitatono, bem assim que ficamos ciente da 
obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores, nos termos do art. 32. §2 0, da Lei N°. 8.666/93. 

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei. 

«DATA» 

«DECLARANTE» 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃo 
Av. PrSde.te Castelo R.nco, t SIDO Cetim - CEP 02.330400- Iloitaute - CE 
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ANEXO ID 
PREGÃO PRESENCIAL N°2019.03.21.1 - SRP 

MODELOS DE DECLARAÇÕES/PROCURAÇÃO 

Itein 4, Modelo de Dedazadu (Docuiueiito exi*ido nu Çfe4pçjAnntQ) 

WL(ø t' vÂgktiJ 

(NOME E QUALIFICAÇÁO DO FORNECEDOR), DECLARA: 

Sob as penas da lei, para todos os fins de direito a que se possa prestar, nos termos da Lei Complementar 
n° 123/2006 e Lei 147/2014, especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao 
Município de Horizonte/CE, ser MICRO EMPRESA-ME E/OU EMPRESA DE PEQUENO 
PORTE-EPP, nos termos da legislação vigente, não possuindo nenhum dos impedimentos previstos no 
§ 4° do artigo 3° da Lei Complementar n° 123/2006, bem como de Inexistência de fatos supervenientes 
nesta situação. 

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei. 

cc<DATA,» 

«DECLARANTE» 

coMissÃo PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Presidente Castelo Branco, n 5100 Cairo ('El': 62.880-000 - Horizoote CE 
Fone: (85)3336.1434 

e, 



PREFEITURA 
MUNICIPAL DE 
HoRIzoNTE 

coma,  
ANEXO IV - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS W. - 
PREGÃO PRESENCIAL N°2019.03.21.1 - SRI' 
VALIDADE: 12 (DOZE) MESES 

Pelo presente instrumento, o Município de Horizonte/CE, pessoa jurídica de direito público interno, 
inscrita no CNPJ N°. 23355196/0001-86 e CGF sob o N.° 06.920.288-5, com sede na Av. Presidente 
Castelo Branco, N°5100, Centro, HORIZONTE/CE - CEP 62.880-000- Horizonte- Ceará, através da 
Secretaria de Segurança, Cidadania, Trânsito e Transporte, neste ato representado pelo respectivo 
Secretário, Sr. . doravante denominados ORDENADOR DE 
DESPESAS, considerando o julgamento da Licitaçao na modalidade de PREGÃO PRESENCIAL N° 
2019.03.21.1 - SRP, com a homologação datada de , RESOLVE registrar os 
preços da empresa signatária, conforme relação constante no anexo II desta ata registro de preços, nas 
quantidades estimadas e máximas anuais, de acordo com a classificação por elas alcançadas, atendendo 

fl às condições previstas no instrumento convocatório e as constantes desta ata de registro de preços, cm 
conformidade com as disposicões a seguir. 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO FUNDAMENTO LEGAL 
1.1. Processo de licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 2019.03.21.1 - SRI', 
sujeitando-se as panes às normas constantes do Decreto Municipal N°012 de 03.01.11 e Decreto N°058 
de 30.12.15. da Lei N°. 10320/02 c/c Lei N°. 8466/93 e suas alterações. 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 
2.1. Constitui objeto da presente ata de registro de preços a Seleção de melhor proposta para o registro 
de preços visando futuras e eventuais contratações de licença de uso de software de aplicativo de 
talonário eletrônico para auto de infração de trânsito com seus acessórios correspondentes e sistema web 
de gestão, destinados à atender as necessidades do DEMUTRAN de responsabilidade da Secretaria de 
Segurança. Cidadania, Trânsito e Transporte do Município de Horizonte/CE, conforme especificações 
contidas no Termo de Referência do PREGÃO PRESENCIAL N°2019.03.21.1 - SRP, no qual restou 
classificado em primeiro lugar o licitante signatário nominado no anexo E e II desta ata de registro de 
preços. 

fl 
 

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
3.1. A presente ata de registro de preços terá validade de 12 (doze) meses, contados a partir de sua 
assinatura, improrrogáveis. 

CLÁUSULA QUARTA - DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
4.1. O gerenciamento deste instrumento caberá à Secretaria Municipal de Segurança, Cidadania, 
Trânsito e Transporte, no seu aspecto operacional. 

CLÁUSULA QUINTA - DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS 
5.1. Os preços registrados, a especificação dos serviços, os quantitativos, empresa fornecedora e 
representante legal, encontram-se elencados nos anexos Ii da presente ata de registro de preços das 
propostas de preços por item/lote. 

CLÁUSULA SEXTA - DO(S) LOCAL(IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO 
6.1. Os serviços deverão ser prestados em horário comercial, de segunda a sexta, nas dependências da 
CONTRATADA. 

CLÁUSULA SÉTIMA - DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO 
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7.1. A Ata de Registo de Preços não obriga o Município de Horizonte/CE a firmar qualquer 
contratação, nem mesmo nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações especificas para 
aquisição do(s) objeto(s), obedecida a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a 
preferência de fornecimento, em igualdade de condições. 
7.2. As contratações com os fornecedores registrados será formalizada pelo órgão interessado por 
intermédio de instrumento contratual, emissão de nota de empenho de despesa. ordem de fornecimento 
ou outro instrumento hábil, conforme o art. 62 da Lei ne 8.666/93, alterada e consolidada. 
7.2.1. As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de 
fornecimento, observadas as condições fixadas no instrumento convocatório, nesta ata e seus anexos, e 
na legislação pertinente. 
7.3. Os contratos eventualmente celebrados em decorrência desta ata de registro de preços serão tratados 
de forma autônoma e se submeterão a todas as disposições constantes da Lei N. 8.666193, inclusive 
quanto às prorrogações, alterações e rescisões. 
7.4. Os serviços licitados serão executados mediante expedição de Ordens de Fornecimentos por pane 
da Administração Municipal, de acordo com a conveniência e oportunidade administrativas, a 
necessidade e disponibilidade financeira da Contratante. 
7.4.1 A ordem de fornecimento será encaminhada ao fornecedor que deverá assiná-la e devolvê-la ao 
Município de Horizonte/CE no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a contar da data do seu 
recebimento. 
7.5. Se o fornecedor com preço registrado recusar-se a assinar a ordem de fornecimento, sem prejuízo 
das respectivas sanções aplicáveis, poderão ser convocados os demais fornecedores classificados na 
licitação, respeitadas as condições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado. 

CLÁUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO E DO REEQU1LtBRIO ECONÓMICO 
FINANCEIRO 
LI. PAGAMENTO: O pagamento será feito segundo as autorizações de fornecimento/serviços 
expedidas pela Administração, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo 
gestor da despesa, acompanhadas da prova de regularidade fiscal e trabalhista (tributos federais, 
estaduais, municipais, FGTS e CNDT) do contratado, todas atualizadas, observadas as condições da 
proposta adjudicada. 
8.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o encaminhamento da documentação 
tratada no subitem 8.1, observadas as disposições editalícias, através de crédito na Conta Bancária do 
fornecedor ou através de cheque nominal. 

Ç) 8.3. A CONTRATADA deverá aprecentar recibo em 02 (duas) vias e a respectiva nota fiscal. A fatura e 
nota fiscal deverá ser emitida em nome do Município de Horizonte/CE - Secretaria de Segurança, 
Cidadania, Trânsito e Transporte. 
8.3.1. Todas as informações necessárias à emissão da fatura/nota fiscal deverão ser requeridas junto ao 
Município de Horizonte/CE - Secretaria de Segurança, Cidadania, Trânsito e Transporte. 
8.4. Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao 
íôrnecedor, para as necessárias correções, com as informaçoes que motivaram sua rejeição, contando-se 
o prazo para pagamento da data da sua reapresentação. 
8.4.1. Por ocasião do pagamento, será efetuada consulta "on-line" às certidões apresentadas, para 
verificação de todas as condições de regularidade fiscal. 
8.4.2. Constatada a situação de irregularidade junto à fazenda pública, o fornecedor será comunicado 
por escrito para que regularize sua situação. no prazo estabelecido pelo Município de Horizonte/CE. 
sendo-lhe facultada a apresentação de defesa no prazo de 05 (cinco) dias úteis, sob pena de aplicação das 
penalidades cabíveis. 
8.4.3. Nenhum pagamento isentará o fornecedor das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará 
aceitação definitiva do fornecimento. 
8.5. REAJUSTE: Os valores constantes da Ata de Registro de Preços são irreajustáveis 
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8.6. Na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis, porém de consequências 
incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, 
caso fortuito ou fato do príncipe, configurando área econômica extraordinária e extracontratual, poderá, 
mediante procedimento administrativo onde reste demonstrada tal situação, e antes de recebida a ordem 
de fornecimento, ser restabelecida a relação que as panes pactuaram inicialmente entre os encargos da 
('ONTRATAflA e a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, 
objetivando a manutenção do equilíbrio económico-financeiro inicial do contrato, na forma do art. 65. 
II, "d" da Lei W. 8.666/93, alterada e consolidada. 
8.6.1. Os preços registrados que sofrerem reequilíbrio não ultrapassarão aos preços praticados no 
mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta 
de preços e aquele vigente no mercado à época do registro. 
8.6.2. Caso o preço registrado seja superior à média dos preços de mercado, o Município de 
Horizonte/CE solicitará ao fornecedor, mediante correspondência, redução do preço registrado, de 
forma a adequá-lo. 
8.6.3. Fracassada a negociação com o primeiro colocado o Município de Horizonte/CE convocará as 

fl demais empresas com preços registrados para o item, se for o caso, ou ainda os fornecedores 
classificados, respeitado as condições de fornecimento, os preços e os prazos do primeiro classificado, 
para redução do preço; hipótese em que poderá ocorrer alterações na ordem de classificação das 
empresas com preço registrado. 
8.6.4. Serão considerados compatíveis com os de mercado os preços registrados que forem iguais ou 
inferiores à média daqueles apurados pelo Setor de Cotação de Preços do Município de Horizonte/CE, 
responsável pela elaboração e emissão da referida planilha, assim também, dirimidas as eventuais 
dúvidas que possam surgir. 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 
9.1. São obrigações do fornecedor: 
a) Executar os serviços licitados dentro dos padrões estabelecidos pelo Município de Horizonte/CE, de 
acordo com o especificado no instrumento convocatório, nesta ata de registro de preços e no termo de 
referência, que faz parte deste instrumento, observando ainda todas as normas técnicas que 
eventualmente regulem o fornecimento, responsabilizando-se ainda por eventuais prejuízos decorrentes 
do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida. 
b) Assumir a responsabilidade pelo pagamento de todos os impostos, taxas e quaisquer ónus de origem 
federal, estadual e municipal, bem como, quaisquer encargos judiciais ou extrajudiciais, sejam 

fl trabalhista previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato que lhes sejam 
imputáveis, inclusive com relação a terceiros, em decorrência do fornecimento. 
e) A reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em pane, o objeto do contrato 
em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções. 
d) Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente ao Município de Horizonte/CE ou a terceiros, 
decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do fornecimento, não excluindo ou reduzindo essa 
iesponsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo úigão interessado. 
e) Indicar preposto, aceito pela Administração, para representá-lo na execução do contrato. As decisões 
e providências que ultrapassarem a competência do representante da CONTRATADA deverão ser 
comunicadas a seus superiores em tempo hábil para a adoção das medidas convenientes. 
Q Executar os serviços de forma a não comprometer o funcionamento dos serviços do Município de 
Horizonte/CE. 
g) Executar os serviços de conformidade com as especificações contidas no Edital e neste Instrumento, 
não sendo aceitos os produtos que estiverem em desacordo com as especificações constantes deste 
instrumento, nem quaisquer pleitos de faturamentos extraordinários sob o pretexto de perfeito 
funcionamento e conclusão do objeto solicitado. 

\ÁQj  
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EI!.! 
li) Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pelo Município de Horizonte/CE, cujas reclamações 
se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência ao mesmo, imediatamente e por escrito, de 
qualquer anormalidade que verificar quando da execução do contrato. 
1) Dispor-se a toda e qualquer fiscalização do Município de Horizonte/CE, no tocante ao fornecimento 
dos serviços, assim como ao cumprimento das obrigações previstas nesta ata de registro de preços. 
j) Prover tndoc (-4 meios necessários à garantia da plena opera(innalidade do fornecimento, inçlçiv 
considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza. 
1) Comunicar imediatamente ao Município de Horizonte/CE qualquer alteração ocorrida no endereço. 
conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência. 
m) Possibilitar ao Município de Horizonte/CE efetuar vistoria nas suas instalações, a fim de verificar as 
condições para atendimento do objeto contratual, 
si) Substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus para o Município de Horizonce/CE, no prazo de 
24 (vinte e quatro) horas úteis da recusa, no todo ou em parte os serviços recusado pela Administração, 
caso constatadas divergências nas especificações, às normas e exigências especificadas no edital ou na 
sua proposta de preços. 

fl o) Providenciar, no prazo de até 05 (cinco) dias úteis, por sua conta e sem ônus para o Município de 
Horizonte/CE. a correção ou substituição, dos serviços que apresentem defeito de execução. 
p) A empresa vencedora deverá fazer ajustes nos serviços, a pedido da administração quando houver 
necessário. 
a) Manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, informações, 
documentos, especificações técnicas e comerciais dos produtos do Município de Horizonte/CE, de que 
venha a tomar conhecimento ou ter acesso, ou que venham a ser confiados, sejam relacionados ou não 
com o fornecimento objeto desta ata. 
s) manter, durante a vigência desta ata de registro de preços, todas as condições de habilitação e 
qualificação exigidas no edital relativo á licitação da qual decorreu o presente ajuste. 
9.2. São responsabilidades do fornecedor ainda: 
a) Toda e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em 
questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo fios casos que envolvam 
eventuais decisões judiciais, eximindo o Município de Horizonte/CE de qualquer solidariedade ou 
responsabilidade. 
b) Toda e qualquer multa, indenização ou despesa imposta ao Município de Horizonte/CE por 
autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na 
execução do fornecimento, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas ao Município de 
Horizonte.'CE, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido ao 

- fornecedor, o valor correspondente. 
9.2.1. O fornecedor detentor do registro autoriza o Município de Horizonte/CE a descontar o valor 
correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que 
lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada a 
prévia defesa. 
9.2.2. A ausencia ou omissao da fiscalização do Municipio de Honzonte/CE não eximira o fornecedor 
das responsabilidades previstas nesta Ata. 
9.3. Todo o serviço deverá ser comprovadamente de primeira qualidade; 
9.4. A falta de quaisquer dos serviços cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não 
poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução dos serviços 
objeto deste contrato e não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos 
prazos e demais condições estabelecidas. 

CLÁUSULA DEZ - DAS OBRIGAÇÕES DO MUNICtPIO 
10.1. O MUNICIPIO DE HORIZONTE/CE obriga-se a: 
a) Fiscalizar os serviços, o local e o horário em que deverão ser executados os serviços. 
b) Efetuar os pagamentos devidos nas condições estabelecidas nesta ata de registro de preços. 
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e) Promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem 
compatíveis com os praticados no mercado. 

CLÁUSULA ONZE - DA ALTERAÇÃO DA ATA 
11.1. A presente ata de registro de preços poderá sofrer alterações, obedecidas as disposições comidas no 
art. 65 da Lei N°. 8.666/93 e as disposições do Decreto Municipal N° 012 de 0301.11 e Decreto N° 059 
de 30.12. 1 S. 

CLÁSULA DOZE - DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
12.1. Desde que devidamente justificada a vantagem, a ata de registro de preços, durante sua vigência, 
poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração pública municipal que não tenha 
participado do certame licitau)rio, mediante anuência do órgão gerenciador. 
12.2. Os Órgãos e entidades que não participarem do registro de preços, quando desejarem fazer uso da 
ata de registro de preços, deverão consultar o órgão gerenciador da ata para manifestação sobre a 
possibilidade de adesão. 
12.3. Caberá ao beneficiário da ata de registro de preços, observadas as condições nela estabelecidas, 
optar pela aceitação ou não da execucão dos servicos decorrentes da adesão, desde que não prejudique 
as obrigações presentes e Muras decorrentes da ata, assumidas com o Órgão gerenciador e os órgãos 
participantes. 
12.4. As contratações adicionais a que se refere este artigo não poderão exceder, por Órgão ou entidade, 
a cem por cento dos quantitativos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata de registro 
de preços para o Órgão gerenciador e órgãos participantes. 
12.4.1. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro de preços não poderá exceder, na 
totalidade, ao quíntuplo do quantitativo de cada item registrado na ata de registo de preços para o órgão 
gerenciador e órgãos participantes, independente do número de órgãos não participantes que aderirem. 

CLÁUSULA TREZE - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 
13.1. A presente Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada de pleno direito, nas seguintes 
situações: 
13.1.1 Por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força maior, que prejudique o 
cumprimento da ata, devidamente comprovados e justificados: 
1 - por razão de interesse público; ou 
II— a pedido do fornecedor. 
13.1.2. Pelo MUNICÍPIO DE HORIZONTE/CE: 
a) Quando a empresa detentora do preço registrado descumprir as condições da Ata de Registro de 
Preços; 
t» Quando a empresa detentora do preço registrado não retirar a respectiva nota de empenho ou 
instrumento equivalente, no prazo estabelecido pela Administração, sem justificativa aceitável; 
e) Quando a empresa detentora do preço registrado não assinar a ordem de fornecimento ou contrato no 
prazo estabelecido; 
d) Quando a empresa detentora do preço registrado não aceitar reduzir o seu preço, na hipótese de este 
se tomar superior àqueles praticados no mercado; 
e) Quando a empresa detentora do preço registrado sofrer sanção prevista nos incisos ifi ou 1V do caput 
do art. 87 da Lei n°8.666, de 1993, ou art. r da Lei n° 10.520, de 2002. 
O Quando a empresa detentora do preço registrado der cansa a rescisão administrativa nas hipóteses 
previstas nos incisos de Ia XII e XVII do art. 78 da Lei N°. 8.666193; 
13.1.3. Pela EMPRESA DETENTORA DO PREÇO  REGISTRADO: 
a) Mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitado de cumprir as exigências desta 
Ata de Registro de Preços; 
b) Quando comprovada a ocorrência de qualquer das hipóteses contidas no art. 78. incisos XIV, XV e 
XVI, da Lei N°. 8.666193. 
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13.2. O procedimento de rescisão observará os ditames previstos nos artigos 79 e 80 da Lei N°. 
8.666/93. 
13.3. Ocorrendo cancelamento do preço registrado, o fornecedor será informado, a qual será juncada ao 
processo administrativo da presente ata de registro de preços. 
13.4. No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do fornecedor, a comunicação será feita 
por publicação na afixação do fianelógrafo do Município de Horizonte/CE ou em jornal de drculaçãn 
local, pelo menos uma vez, considerando-se cancelado o preço registrado a partir da última publicação. 
13.5. A solicitação do fornecedor para cancelamento dos preços registrados poderá não ser aceita pelo 
Município de Horizonte/CE, facultando-se à esta neste caso, a aplicação das penalidades previstas nesta 
ata de registro de preços. 
13.5.1. Não poderá haver cancelamento do registro enquanto pendente a entrega de ordem de 
fornecimento já emitida. 
13.6. Havendo o cancelamento do preço registrado, cessarão todas as atividades do fornecedor, relativas 
ao fornecimento do item. 
13.7. Caso o Município de Horizonte/CE não se utilize da prerrogativa de cancelar esta ata de registro 

n de preços, a seu exclusivo critério, poderá suspender a sua execução e/ou sustar o pagamento das 
faturas, até que o fornecedor cumpra integralmente a condição contratual infringida. 

CLÁUSULA QUATORZE - DAS PENALIDADES 
14.1. Na hipótese de descumprimento, por pane do fornecedor, de qualquer das obrigações definidas 
neste instrumento, ou em outros documentos que o complementem, serão aplicadas, sem prejuízo das 
sanções previstas na Lei N°. 8.666/93, alterada e consolidada, as seguintes penas: 
14.1.1. Se o fornecedor ensejar o retardamento da entrega de seu objeto, não mantiver a proposta, falar 
ou fraudar na execução do fornecimento, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, 
ficará impedido de licitar e contratar com o Município de Horizonte/CE e será descredenciado no 
Cadastro de Fornecedores do Município de Horizonte/CE pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem 
prejuízo de aplicação das seguintes multas e das demais cominações legais: 
I. Multa de até 20% (vinte por cento) sobre o valor total do registro de preços: 
a) Apresentar documentação falsa exigida; 
b)Não mantiver a proposta de preços; 
e) Fraudar na execução da ata de registro de preços: 
d) Comportar-se de modo inidõneo. 
14.1.2. Multa moratória de 0.3% (três décimos por cento) do valor do pedido, por dia de atraso na 

fl 
 

entrega de qualquer objeto registrado solicitado, contados do recebimento da ordem de fornecimento no 
endereço constante do cadastro ou da ata de registro de preços, até o limite de 15% (quinze por cento) 
sobre o valor do pedido, caso seja inferior a 30 (trinta) dias. 
14.1.3. Multa moratória de 20 0/* (vinte por cento) sobre o valor do pedido, na hipótese de atraso superior 
a 30 (trinta) dias no fornecimento do bem requisitado. 
14.2. Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao desenvolvimento 
do torneamento/entrega dos bens, às atividades da Administração, desde que não caiba a aplicação de 
sanção mais grave, ou descuniprimento por pane do licitante de qualquer das obrigações definidas neste 
instrumento, na ata de registro de preços, no contrato ou em outros documentos que o complenentem, 
não abrangidas nos subitens anteriores, serão aplicadas, sem prejuízo das demais sanções previstas na 
Lei N°. 8.666193, alterada e consolidada, e na Lei N°. 10.520/02, as seguintes penas: 
14.2.1. Advertência; 
14.2.2. Multa de 1% (um por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisição, ou do 
valor global máximo da ata ou do contrato, conforme o caso: 
14.3. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias a 
contar da notificação ou decisão do recurso, por meio de Documento de Arrecadação Municipal - 
DAM. 
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14.3.1. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do 
pagamento a que o licitante fizer jus. 
14.3.2. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito do licitante, o valor devido será cobrado 
administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo de 
execução fiscal, com os encargos correspondentes. 
14.4. As partes se submeterão ainda às demais sanç&s impostas nos artigos *6 a S* da lei N° 
8.666/93, alterada e consolidada e no instrumento convocatório. 
14.5. A falta de material não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá a 
CONTRATADA das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas 
nesta ata. 

CLÁUSULA QUINZE - DOS ILÍCITOS PENAIS 
15.1. As infrações penais tipificadas na Lei N°. 8.666/93 serão objeto de processo judicial na forma 
legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. 

n CLÁUSULA DEZESSEIS -  DOS RECURSOS ORÇAMENTÁMOS 
16.1. As despesas decorrentes das contratações oriundas da presente ata de registro de preços. correrão à 
conta de dotações orçamentárias consignadas no respectivo orçamento municipal vigente, em favor do 
ÓRGÃO CONTRATANTE, à época da expedição das competentes ordens de serviços. 

CLÁUSULA DEZESSETE - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
17.!. As panes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: 
17.1.1. Todas ws alteiaçúcs que se fizeicus úecvssáiias scfèo 'egiscradas por intermëdiu de lavrMura de 
termo aditivo à presente ata de registro de preços. 
17.1.2. Integram esta ata de registro de preços, os seus anexos, o edital de pregão que lhe deu origem e 
seus anexos, e as propostas das empresas classificadas. 
17.1.3. É vedado caucionar ou utilizar a presente ata de registro de preços ou o contrato decorrente do 
presente registro para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização do Municipio de 
Horizonte/CE. 
17.2. A CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no 
artigo 58 da Lei N°. 8.666/93, alterada e consolidada. 
17.3. A inadimplência do fornecedor com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não 
transfere ao Município de Horizonte/CE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o 

Ø
objeto desta ata de registro de preços ou restringir a regularizaço e e uso dos bens pela .&dn'Jnistraçao. 
17.4. A CONTRATADA, na execução do fornecimento, sem prejuízo das responsabilidades contratuais 
e legais, não poderá subcontratar partes do contrato sem a expressa autorização da Administração. 

CLÁUSULA DEZOITO - DO FORO 
18.1. O foro da Comarca de Horizonte/CE é o competente para dirimir questões decorrentes da 
execução deste Instrumento, em obediência ao disposto no § 20 do art. 55 da Lei N°. 8.666193. alterada 
e consolidada. 

Assim pactuadas, as partes firmam a presente ata de registro de preços, na presença de 02 (duas) 
testemunhas que também o assinam, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos. 

«DATA» 

Secretário de Segurança, Cidadania, Trânsito e Transporte 
Ordenador de Despesas 

Gerenciador do Registro de Preços 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Pmidanr Castelo Bracco. C 5100- Cena . CE.?: 62.S20400. II@dzaw - CE 
Fone: (*5)3334.1434 
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«RAZÃO SOCIAL» 
«CNN N°.» 

C«RFPRFSFNTANTF» 
c«CPF N°.» 
DETENTORA 

ItSIEMUNEAS: 

W. 

W. 

o 

Effim 
COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
Áv. Presidente CaMelo Banco, . 5100- Cairo - CEP: 62.880-000 - IIo,l,o.ie (F 
Fo.e: (S5) 3336. 1434 
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1. RAZÃO SOCIAL: - 
CNN 
ENDEREÇO: - 
TELEFONE: - 
REPRESENTANTE: - 
RGN°.: 
CPF Nt: - 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
AV. p,eScrne Casulo Bnsco, C 5100- Cento- CEP: 62.0400 - Ilorhomle CE 

Fone: (ES) 3336.1434 
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Este documento é pane integrante da ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N°. ., celebrada entre o 
Município de Horizonte/CE, através da Secretaria de Segurança, Cidadania, Trânsito e Transporte, e a 
empresa cujos preços estão a seguir registrados por item. 

Razão Social: - 
CNPJ N°: 

1 	 LOTE ÚNICO 

`TEM 

J 	 DESCRITIVO UNIDADE QUANTIDADE 	VALOR 	VALOR 
UNITÁRIO 	AL 

01 1 Licença de uso de software de aplicativo de 
talonário eletrônico para 	auto de 	infraçãode 
transito com seus acessórios correspondentes e 
sistema 	web 	de 	gestão, 	acompanhado 	& UNO 	600 smartphone com acesso a internei, e serviços de 
dados (Instalação/Configuração e Migração) e 
ainda Treinamento OperadoS. 

_ 
02 Locação de 	Impressora Térmica Portátil com 

(ver nota explicativa abaixo) 	 - 
conexão sem fio, bluetooth ou wi4I. 

nota explicativa abaixo)  
UND 	300 

VALOR TOTAL LOTE ÚNICO: 

Nota Explicativa 1: o quantitativo apresentado no quadro acima representa a totalidade que poderá ser 
utilizada, servindo neste momento para balizar a disputa e ofertar ao licitante o quantitativo a ser 
registrado na ata de registro de preços. 
Nota ExDlieativa 2: a quantidade 600 do item 1 da tabela acima, corresponde ao total de mensalidades 
em um ano que poderá ser utilizada, estipulada tendo por base 50 licenças mensais por um período de 12 
meses, sendo aplicado o mesmo raciocínio para as impressoras no item 2. 
NuLa Exyiicathg 3: Conforme normas municipais e fcdeldis, atudimente, guardas niunkipais e agentes 
de trânsito poderão autuar infrações de trânsito. No quadro de servidores municipal atual, existem 43 
guardas e 26 agentes de trânsito, totalizando 69 agentes público. Considerando que nem todos estarão 
em atividade no mesmo momento, estipulamos a necessidade de apenas 50 licenças acompanhadas de 
apenas 25 impressoras mensais. 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
Av. Pmldcate Caldo Rasco, e støo Cravo. CE?: 02.880.000 . Horizonte C 
Voar: 5)3336.I434 
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ANEXO V - MINUTA DO TERMO DE CONTRATO 

IPREÂ1SLõ  
O MUNICIPIO DE HORIZONTE/CE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrita no CNPJ 
N°. 23.555.196/0001-86 e CGF sob o no 06.920.288-5, com sede na Av. Presidente Castelo Branco, N 
5100, Centro, Cep: 62.880-000, Horizonte/CE, através da Secretaria Municipal de __________, neste 
ato representada pelo(a) respectivo(a), Sr(a). 'Secretário(a) de  
doravante denominada CONTRATANTE, e de outro lado, a empresa _______, pessoa jurídica de 
direito privado, sediada à _________• inscrita no CNPJ N°. ________, por seu representante legal. Sr. 

CPF N°. ______, doravante denominada CONTRATADA, firmam entre si o presente 
TERMO DE CONTRATO mediante as cláusulas e condições a seguir estabelecidas: 

USULA PRIMEIRA DO FUNDAMENTO LEGAL  
1.1. Processo de Licitação, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL N° 2019.03.21.1 - SRP, Ata de 
Registro de Preços n° - - em conformidade com a Lei N°. 10.520/02 c/c a Lei N°. 8.666/93, Lei 
123/2006, Lei 147/20 14. 

2.1. Constitui objeto deste contrato a  

1 CLÁUSULA TERCEIRA—DO VALOR EDO PAGAMENTO 	-. - 
3.1. O presente contrato tem o valor global de R$ _____ 	 ), a ser pago 
na proporção da execução dos seryjços.çgp4o as autorizçes de ordens de serviços.  

iiiif&Õ  
[titMiJ DESCRITIVO uNIDADE QUANT[DADffl VALOR 	TVALOR 	1 

jUNITÁEJO(TOTAL 
- 	 _- - 

1 	01 Licença de uso de software de aplicativo de 
• talonáno eletrônico para 	auto de infração de 

trânsito com seus acessórios correspondentes e 
sistema 	web 	de 	gestão, 	acompanhado 	de 

LNI) 	600 
smartphone com acesso a internei, e serviços de 

• 

dados (Instalação/Configuração e Migração) e 
ainda Treinamento Operacional. 
(ver nota explicativa abaixo)  J...._ - -______________________  

02 Locação de Impressora Térmica Portátil com 
conexão sem fio, bluetooth ou wi-fi. UND 
(ver nota explicativa abaixo)  

• 	 VALOR TOTAL LOTE ÚNICO: 

taPipijeativa 1 ouaiiiitatfro apresentado no quadro acima representa a totalidade que poderá ser 
utilizada, servindo neste momento para batizar a disputa e ofertar ao licitante o quantitativo a ser 
registrado na ata de registro de preços. 
Nota Explicativa 2: a quantidade 600 do item 1 da tabela acima, corresponde ao total de mensalidades 
em um ano que poderá ser utilizada, estipulada tendo por base 50 licenças mensais por um período de 12 
meses, sendo aplicado o mesmo raciocínio para as impressoras no item 2. 
Nula ExyIh41ba 3. Conforme ziuiinas itiunkipab e fedeais, dtuaiIncute, guaidas municipais e agentes 
de trânsito poderão autuar infrações de trânsito. No quadro de servidores municipal atual, existem 43 
guardas e 26 agentes de trânsito, totalizando 69 agentes público. Considerando que nem todos estarão 
em atividade no mesmo momento, estipulamos a necessidade de apenas 50 licenças acompanhadas de 
apenas 25 impressoras mensais. 

MUMM- COMISSÃO PERMANENTE 1W. PREGÃO 
Av. PrSdrmft Cauelo Branco, .5100 - Cato- CEP: 62.820-000. iIorizoiit CE 
Fone; (55)3336.1434 



3.2. PAGAMENTO: O pagamento será feito segundo as autorizações de serviços expedidas pela 
Administração, de conformidade com as notas fiscais/faturas devidamente atestadas pelo gestor da 
despesa, acompanhadas da prova de regularidade fiscal e trabalhista (tributos federais, estaduais. 
municipais. FGTS e CNDT) do contratado, todas atualizadas, observadas as condições da proposta 
adjudicada. 
3.3. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o encaminhamento da documentaço 
tratada no subitem 12, observadas as disposições editalicias, através de crédito na Conta Bancária do 
fornecedor ou através de cheque nominal. 
3.4. Fica vedada a antecipação de pagamento, por força do que dispõe o §2 0 , inciso 111, do Artigo 63, da 
Lei Federal n° 4.320/64. 

[CLÁUSULA QUARTA - DA VIGÊNCIA 	- 	 - 
4.1. O presente Instrumento produzirá seus jurídicos e legais efeitos a partir da data de sua assinatura e 
vigorará até - de de -, podendo ser prorrogado caso seja permitido pelo art. 57 da Lei n° 
8.666/93. 

n 
CLÁUSULA QUINTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS 
5.1. As despesas deste contrato correrão por conta da(s) dotação(coes) orçamentária(s) da Secretaria 
Municipal de ___________: 	Elemento de Despesa: ___________ Fonte: 

CLÁUSULA SEXTA—DA OBRIGAÇÃO DASPARTES 	' 
6.1. As panes se obrigam reciprocamente a cumprir integralmente as disposições do instrumento 
convocatório, da Lei N°. 8.666/93, alterada e consolidada e da Lei N°. 10.520/02. 
6.2. A CONTRATADA obriga-se a: 
6.2.1. Executar o objeto em conformidade com as condições estabelecidas neste instrumento, no Termo 
de Rekrência, na proposta de preço, bem como na Lei n° 8.666/1993 e demais normas legais e 
regulamentos pertinentes. 
6.2.2. Manter, durante toda a execução contratual, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 
todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste termo e proposta apresentada. 
6.2.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os percentuais de acréscimos ou supressões limitadas 
ao estabelecido no §1°, do art. 65, da Lei Federal no 8.66611993, tomando-se por base o valor contratual. 

n 6.2.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à CONTRATANTE ou a terceiros, 
decorrentes da sua culpa ou dolo, quando da execução do objeto, não podendo ser arguido para efeito de 
exclusão ou redução de sua responsabilidade o fato de a CONTRATANTE proceder à fiscalização ou 
acompanhar a execução contratual. 
6.2.5. Responder por todas as despesas diretas e indiretas que incidam ou venham a incidir sobre a 
execução contratual, inclusive as obrigações relativas a salários, previdência social, impostos, encargos 
sociais, transporte e outras providencias, respondendo obïigatoriamente pelo fiel cumprimento das leis 
trabalhistas e específicas de acidentes do trabalho e legislação correlata, aplicáveis ao pessoal empregado 
na execução contratual. 
6.2.6. Refazer o objeto contratual que comprovadamente apresente condições de defeito ou em 
desconformidade com as específica~ do Termo de Referência, no prazo de 48 (quarenta e oito), 
contados da sua notificação. 
6.2.7. Garantir que, quando da distribuição dos produtos, estes estejam livres de defeitos, sob uso 
normal, e de qualquer rotina alienígena (vírus), voltada para a danificação ou degradação, tanto de 
dados, quanto de hardware ou de software, ou outro defeito similar. 
6.2.8. Responder, formalmente, dentro de 03 (três) dias úteis, a todas as correspondências emitidas pela 
CONTRATANTE, prestando todos os esclarecimentos solicitados. 
6.2.9. Entregar a licença do produto contratado, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, após a 
assinatura do CONTRATO. 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÂO 
A',. PrSdgatg Castelo Baste, n' $100- ceno . CEP: 62.880400' Ilodzo.pc - CE 
Fome: (85)3336.1434 
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6.2.10. A CONTRATADA deverá responder, por e-mail, ou carta, dentro de 05 (cinco) dias úteis, a 
todas as correspondências emitidas pela CONTRATANTE, que tenham sido direcionadas à área 
Comercial e Financeira da CONTRATADA, prestando todos os esclarecimentos solicitados relativos, 
exclusivamente, às questões comerciais e financeiras relacionadas ao objeto do CONTRATO. 
6.2.11. Cumprir, quando for o caso, as condições de garantia do objeto, responsabilizando-se pelo 
período oferecido em sua proposta comercial, observando o prazo mínimo exigido pela Administração; 
6.2.12. Providenciar a imediata correção das deficiências apontadas pela CONTRATANTE quanto à 
execução do objeto contratado; 
6.2.13. Responsabilizar-se, civil e criminalmente, por quaisquer danos ou prejuízos causados por ação 
ou omissão de seus empregados, contratados ou prepostos envolvidos na execução do CONTRATO; 
6.2.14. A CONTRATADA não poderá justificar o descumprimento de qualquer obrigação por 
inadequaçao de seu planejamento ou por falta de recursos; 
6.2.15. Assumir toda a responsabilidade pelo efetivo funcionamento do objeto contratado, obedecendo 
ao que dispõe a proposta apresentada e observando as disposições constantes deste Termo; 
6.2.16. Cumprir fielmente as obrigações assumidas, verificando as observações técnicas deste Termo de 

n Referencia; 
6.2.17. Comunicar à CONTRATANTE. por escrito, quaisquer anormalidades que ponham em risco o 
êxito e o cumprimento dos prazos da execução do objeto: 
6.2.18. Submeter à CONTRATANTE qualquer alteração que se tomar essencial à continuação da 
execução/entrega do objeto deste Termo; 
6.2.19. Assumir tocai responsabilidade pelo sigilo das informações que seus empregados ou prepostos 
vierem a obter em função da execução/entrega do objeto contratado, respondendo pelos danos que 
evdlitUdi VdZdflICtltu de informação, decorrentes de óção dolosd, ittlpC&ià ou impsudèuda. vdnutd 4 

ocasionar à CONTRATANTE ou a terceiros. 
6.3. A CONTRATANTE obriga-se a: 
6.3.1. Solicitar a execução/entrega do objeto à CONTRATADA através da emissão da Ordem de 
Serviço, Fornecimento ou instrumento hábil. 
6.3.2. Proporcionar à CONTRATADA todas as condições necessárias ao pleno cumprimento das 
obrigações decorrentes do objeto contratual, consoante estabelece a Lei Federal n° 8.666/1993 e suas 
alterações posteriores. 
6.3.3. Fiscalizar e acompanhar a execução do objeto contratual na conformidade do item 18 (dezoito) 
do Termo de Referencia, podendo, em decorrência, solicitar providências da CONTRATADA, que 
atenderá ou justificará de imediato. 

fl 6.3.4. Notificar a CONTRATADA, de qualquer irregularidade decorrente da execução do objeto 
contratual. 
6.3.5. Efetuar os pagamentos devidos á CONTRATADA nas condições estabelecidas neste Termo. 
6.3.6. Aplicar as penalidades previstas em lei e neste instrumento. 

rCLÁU5ULA SÉTIMA - DAS ALTERAÇÕES E REAJUSTE DO CONTRATO  
7.1. Qualquer alteração contratual só poderá ser feita através de aditivo, e se contemplada pelo art. 65 
da Lei N°. 8.666/93, e suas alterações posteriores, após apresentação da devida justificativa pela 
autoridade administrativa. 
7.2. REAJUSTE: Os valores contratados não serão reajustados antes de decorrido o período de 12 
(doze) meses. 
7.3. REEQUILÍBRIO ECONÓMICO-FINANCEIRO: Na hipótese de soinevigeni fatos impievisíveis, 
ou previsíveis, porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do 
ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea 
económica extraordinária e extracontratual, poderá, mediante procedimento administrativo onde reste 
demonstrada tal situação e termo aditivo, ser restabelecida a relação que as panes pactuaram 
inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da Administração para a justa remuneração 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGÃO 
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do fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na 
forma do art. 65, II, "d" da Lei N°. 8.666/93, alterada e consolidada. 

1 CLÁUSULA OITAVA - DAS SANÇÕES 	 -- 
8.1. Na hipótese de descumprimento, por parte da CONTRATADA, de qualquer das obrigações 
definidas neste instrumento, ou em outros documentos que o complcmcntcm, serão aplicadas, sem 
prejuízo das sanções previstas na Lei N°. 8.666/93. 
8.1.1. Se a CONTRATADA deixar de executar o serviço ou apresentar documentação falsa exigida 
para o certame, ensejar o retardamento da entrega do mesmo, não mantiver a proposta, falhar ou 
fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará 
impedido de licitar e contratar com o Município de Horizonte/CE e será descredenciado no Cadastro de 
Fornecedores do Município de Horizonte/CE pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo de 
aplicação das seguintes multas e das demais cominações legais: 
I. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor adjudicado nos seguintes casos: 
a) Recusar-se a celebrar a ata de registro de preços ou o termo de contrato dela decorrente quando 

fl regularmente convocado; 
b) Apresentar documentação falsa exigida para o certame: 
c) Não mantiver a proposta ou lance; 
d) Fraudar na execução do contrato; 
e) Comportar-se de modo inidóneo; 
H. Multa moratória de 0,3% (três décimos por cento) por dia de atraso na execução de qualquer serviço 
ou produto solicitado, contados do recebimento da autorização de fornecimento no endereço constante 
do cadastro de fornecedores ou da ata de registro de preços, até o limite de 15% (quinze por cento) sobre 
o valor do contato, caso seja inferior a 30 (trinta) dias: 
RI. Multa moratória de 20 0/5 (vinte por cento) sobre o valor do contrato, na hipótese de atraso superior a 
30 (trinta) dias na execução de qualquer serviço ou produto solicitado. 
8.1.2. Na hipótese de ato ilícito, outras ocorrências que possam acarretar transtornos ao 
desenvolvimento do fornecimento/entrega dos bens. As atividades da Administração, desde que não 
caiba a aplicação de sanção mais grave, ou descumprimento por parte do licitante de qualquer das 
obrigações definidas neste instrumento, na ata de registro de preços, no contrato ou em outros 
documentos que o complementem, não abrangidas nos subitens anteriores, serão aplicadas, sem prejuízo 
das demais sanções previstas na Lei N°. 8.666193, alterada e consolidada, e na Lei N°. 10.520102, as 
seguintes penas: 

1, a)A.hcítéiicia; 
b) Multa de 1% (um por cento) até 20% (vinte por cento) sobre o valor objeto da requisição, ou do valor 
global da ata ou do contrato, conforme o caso; 
8.2. O valor da multa aplicada deverá ser recolhido ao Tesouro Municipal no prazo de 5 (cinco) dias a 
contar da notificação ou decisão do recurso, por meio de Documento de Arrecadação Municipal - 
DAM. 
8.3. Se o valor da multa não for pago, ou depositado, será automaticamente descontado do pagamento a 
que o licitante fizer jus. 
8.4. Em caso de inexistência ou insuficiência de crédito do licitante, o valor devido será cobrado 
administrativamente ou inscrito como Dívida Ativa do Município e cobrado mediante processo de 
execução fiscal, com os encargos correspondentes. 
8.5. As partes se submeterão ainda às demais sanções impostas nos artigos 86 a 88 da Lei N °. 8.666/93, 
alterada e consolidada e no instrumento convocatório. 
8.6. A falta de material não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá a 
CONTRATADA das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas 
neste contrato. 

CLÁUSULA NONA 	RESCISÃO  
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9.1. A inexecução total ou parcial do presente contrato enseja a sua rescisão, com as consequências 
contratuais, as previstas em lei e no edital. 
9.2. Além da aplicação das multas já previstas, o presente contrato ficará rescindido de pleno direito, 
independente de notificação judicial ou extrajudicial, sem que assista á CONTRATADA o direito de 
reclamar indenizações relativas às despesas decorrentes de encargos provenientes da sua execução, 
ocorrendo quaisquer infrações às suas cláusulas e condições nu nas hipóteses previstas na legislação, na 
forma dos artigos 77 e 78 da Lei N°. 8.666193. 
9.3. O procedimento de rescisão observará os ditames previstos fts artigos 79 e 80 da Lei N°. 8.666/93. 

1 CLÁUSULA DÉCIMA - DAS DISPOSIÇOESFINAIS  
10.1. A CONTRATADA se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade 
com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na 
licitação. 
10.2. O presente contrato tem seus termos e sua eicuç&o vinculada ao edital de licitação e à proposta 
licitatõiia. 
10.3. A CONTRATANTE se reserva o direito de fazer uso de qualquer das prerrogativas dispostas no 
art. 58 da Lei N°. 8.656. 193, alterada e consolidada. 
10.4. O presente contrato poderá ser alterado unilateralmente pela Administração ou por acordo das 
partes, com as devidas justificativas, nos casos previstos na Lei W. 8.666/93. 
10.5. A inadimpléncia da CONTRATADA com referOncia aos encargos trabalhistas, fiscais e 
comerciais não transfere a CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar 
o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso dos bens pela Administração. 
10.6. A CONTRATADA, na execução do contrato, sem prejuzo das responsabilidades contratuais e 
legais, não poderá subcontratar partes do contrato sem a expressa autorização da Administração. 
10.7. A Administração rejeitará, no todo ou em parte, os bens entregues em desacordo com os termos 
do termo de referência, da proposta de preços e deste contrato. 
10.8. Integram o presente contrato, independente de transcrição, todas as peças que formam o 
procedimento licitatórin e a proposta de preços adjudicada. 
10.9. A Fiscalização do Contrato será exercida pelo(a) servidor(a) 	 , especialmente 
designado pelo(a) Ordenador(a) de Despesa, o qual deverá exercer em toda sua plenitude a ação de que 
trata a Lei n° 8.666/93, alterada e consolidada. 
10.9.1. O gerente de contrato ora nominado poderá ser alterado a qualquer momento, justificadamente, 
caso haja necessidade por parte da CONTRATANTE. 

[CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DO FORO 	 1 
11.1. O foro da Comarca de Horizonte/CE é o competente para dirimir questões decorrentes da 
execução deste contrato, em obediência ao disposto no § 2 0  do art. 55 da Lei N°. 8.666193, alterada e 
consolidada. 

Assim pactuadas, as panes firmam o presente Instrumento, cm 03 (três) vias, perante testemunhas que 
também o assinam, para que produza os seus juridicos e legais efeitos. 
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<<<RAZÃO SOCIAL» 

	

Secretário(a) Municipal de ____ 	 'cc'CCNPJ N°,''> 

	

CONTRATANTE 
	

«REPRESENTANTE» 
CONTRATADA 

TESTEMUNHAS: 
1. 	 CPFN°. 

N°. 

COMISSÃO PERMANENTE DE PREGAO 
Av. Presidente Castelo Branco, C SISO - cenno• CEP: 62JSO.000. 1 IorI,once Ci. 
Fone: (85)3336.1434 


