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Anexo I – Termo de Referência – Convite nº 0XX/2021 

CONVITE Nº 0XX/2021 
Processo Administrativo Nº 2021006894 

EXCLUSIVA 

 
ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 
CONDIÇÕES E ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS DO OBJETO 

 
 

1. DEMANDANTE 
Prefeitura Municipal de Gurupi, por intermédio do Instituto de Previdência Social do Município de Gurupi 
Responsável: Kárita Carneiro Pereira Scotta 
Telefone: (63) 3312-3729 
 
2.  JUSTIFICATIVA 
2.1. A contratação de empresa especializada, na área de locação de licença de uso de Software web, para 

implantação do Sistema Previdenciário de Gestão de Regimes Próprios de Previdência Social, justifica-se tendo 
em vista a necessidade de atender ás necessidades de gerenciamento e gestão previdenciária, considerando que o 
município não possui ferramentas na área tecnológica para atender ás exigências trazidas pela Secretaria de 
Previdência Social – SPS e pelo Tribunal de Contas do Estado do Tocantins – TCE.  
 

2.2. A implantação do Sistema Previdenciário ao SPPS eliminara as dificuldades ao promover informações á 
Secretaria da Previdência Social – SPS, em especial, o Demonstrativo de Informações Previdenciárias e Repasses – 
DIPR que demostra a situação dos repasses dos órgãos municipais ao RPPS e, além de um controle rigoroso para 
não ocasionar futuros indícios de irregularidades, desta forma promovera a melhor eficácia ao controle de 
informações do GURUPI PREV aos seus segurados.  

 
3. DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO E FUNDAMENTAÇÃO LEGAL 
3.1. A licitação a ser realizada para a contratação do objeto deste Termo de Referência será processada na 

modalidade CARTA CONVITE. 
 
3.3. Os procedimentos, bem como os casos omissos, serão regidos pelas legislações aplicáveis, Em especial a Lei nº 

8.666, de 21 de junho de 1993, observadas as alterações e atualizações posteriores introduzidas nos referidos 
diplomas legais.  

 
4. OBJETO 
4.1. A presente licitação tem por objeto a LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB PARA IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E 

MANUTENÇÃO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO PARA RPPS. 
 
5. DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 
5.1. O Sistema Previdenciário para dar suporte à gestão do RPPS compreende: 
 
5.1.1. Sistema de Configuração 
   O sistema de configuração tem a função de fornecer informações básicas para promover a geração das guias e a 

prestação de contas. 
 
5.1.2. Unidade Gestora 
Cadastro da unidade gestora, o Fundo de Previdência Social dos Servidores. 
 
5.1.3. Conta Bancária 
Cadastro de conta bancária deve conter os cadastros das contas bancárias que devam ser informadas no sistema. 
 
5.1.4. Termo Acordo 
 Cadastro de termo acordo deve conter as informações dos termos acordos realizados com informações como 
período, número de parcelas para cálculos posteriores.  
 
5.1.5. Alíquota 
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Cadastro de alíquota, deve se cadastrar as alíquotas, leis ou decretos, data de vigência e devidas porcentagens. Os 
cadastros das alíquotas são um dos principais para o funcionamento do sistema de geração de Guias. 
 
5.1.6. Gestor 
Cadastro de gestor, deve se conter as informações pessoais, contato e período da gestão. 
 
5.1.7. Contador 
Cadastro de contador, deve se conter as informações pessoais, contato e período da gestão. 
 
5.1.8. Diretor Pessoal 
Cadastro de Diretor Pessoal, deve se conter as informações pessoais, contato e período da gestão. 
 
5.1.9. Colegiado 
Cadastro do Colegiado, deve se conter as informações pessoais, informações das funções, representações e o 
período da gestão. 
 
5.1.10. Diretor Financeiro 
Cadastro do Diretor Financeiro, deve se conter as informações pessoais, contato e período da gestão. 
 
5.1.11. Prefeito 
Cadastro do Prefeito, deve se conter as informações pessoais, contato e período da gestão. 
 
5.1.12. Ente Federativo 
Cadastro de Ente Federativo, deve se conter informações sobre o Ente Federativo. 
 
5.1.13. Fundo Investimento 
Cadastro de Fundo Investimento, deve se conter informações sobre o tipo de fundo, segmento e identificação da 
Entidade ou Banco que foi realizado o investimento. 
 
5.1.14. Opção Benefício 
Cadastro de Opção Benefício, deve se conter informações sobre os benefícios que a Unidade gestora e o Ente 
Federativo irá trabalhar. Opção benefício é o relacionamento entre grupo de benefícios e o tipo de cálculo que 
deverá ser calculado pelos sistemas (C - Crédito ou D - Débito) 
 
5.2. Sistema de Guias e Prestação de Contas 
O sistema de guias e prestação de contas tem a função de inserir os dados pertinentes aos lançamentos financeiros 
da Unidade Gestora para que as guias possam ser calculadas e emitidas além de conter relatórios específicos para 
prestação de contas. 
 
5.2.1.  Órgão 
Cadastro de órgão, deve se conter as informações básicas dos órgãos para a realização das guias e prestação de 
contas.  
 
5.2.2. Guia 
Cadastro de guia, deve se conter as informações da guia que deseja gerar. Esse cadastro deverá ser preenchido 
mensalmente para cada órgão ou tipo do benefício que se deseja gerar.  
 
5.2.3.  Outra Receita 
Cadastro de outras receitas, deve se conter informações de outras receitas esporádicas ou não padronizadas na 
Unidade Gestora que possa ocorrer. 
 
5.2.4. Termo acordo 
Cadastro Termo acordo, deve se conter informações referentes ao termo de acordo cadastro no sistema de 
configuração indicando a parcela que está sendo paga no mês referência. 
 
5.2.5. Despesa previdenciária 
Cadastro de despesa previdenciária, deve se conter informações das despesas previdenciárias da Unidade Gestora. 
 
5.2.6.  Investimento 
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Cadastro de investimento, deve se conter informações sobre os investimentos existentes no mês referência para 
prestação de contas. 
 
5.2.7. Cálculo Mensal 
É responsável pela realização dos cálculos conforme informações previamente inseridas no sistema para a geração 
de guias. 
 
5.2.8.  Despesa administrativa 
Cadastro de despesas administrativas, deve se conter informações das despesas administrativas que ocorreram no 
mês para prestação de contas. 
 
5.2.9.  Retenção 
Cadastro de retenção, deve se conter informações das retenções ocorridas no mês para prestação de contas. 
 
5.2.10.  Guia Cálculo Mensal 
É responsável pela emissão das guias previamente cadastradas e calculadas pelo sistema.  
 
5.2.11.  Pagamento 
É responsável pelo registro das informações de pagamento das guias. Para se inserir as informações de pagamento, 
deve se ter o cadastro e cálculo das guias pelo sistema. 
 
5.2.12.  Prestação de Contas 
O item prestação de contas são os relatórios para prestação de contas da Unidade Gestora abrangendo o 
gerenciamento de todas as informações do sistema. 
 
5.2.13.  Relatórios Gerencias 
É responsável pela emissão de vários tipos de relatórios gerenciais, no intuito de satisfazer as necessidades junto 
ao Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, Ministério da Economia (Secretaria da Previdência Social – SPS) e 
demais órgãos fiscalizadores. 
 
6. DO LOCAL DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS  
6.1.  Fica estabelecido que a prestação dos serviços será realizada no Prédio do GURUPIPREV - Instituto de 

Previdência Social do Município de Gurupi, com sede na Av. Pará, nº 1206, centro, Gurupi-TO, CEP 77410-040. 
 
7. DO PRAZO, DA FORMA, DAS CONDIÇÕES E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
7.1. O objeto deste Termo de Referência deverá ser executado conforme disposto, sendo observadas as exigências 

nas cláusulas contratuais a ser firmado. 
 
7.2. Os serviços deverão ser executados conforme especificação do item 6 deste Termo de Referência, durante o 

período de vigência do contrato. 
 
7.2.1. Os serviços deverão iniciar imediatamente após a assinatura do contrato. 
 
7.2.2. Os serviços terão sua execução comprovada por meio de nota fiscal emitida mensalmente pela contratada e 

atestada por servidor responsável/competente deste Instituto, acompanhada de relatório mensal das atividades 
realizadas no período. 

 
7.3. Os serviços serão prestados sob a inteira responsabilidade da contratada, a quem caberá todo e qualquer ônus 

decorrente da execução do objeto. 
  
7.4. A licitante vencedora deverá prestar esclarecimentos solicitados e atender às reclamações formuladas, 

sujeitando-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, acompanhamento, controle e avaliação desta Administração, 
através do servidor municipal responsável, encarregado de acompanhar e atestar a execução do objeto 
contratual. 

 
7.5. À Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte do objeto, se em desacordo com as 

especificações e as cláusulas contratuais. 
 
8. DA FORMA DE PAGAMENTO 
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8.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias após a emissão e apresentação da Nota Fiscal 
referente à prestação dos serviços, desde que não haja fator impeditivo provocado pela Contratada. 

 
8.2. O pagamento será realizado em parcelas iguais, mensais e sucessivas após relatórios, através de Ordem 

Bancária na conta corrente da Fornecedora, mediante a apresentação de Notas Fiscais/Faturas, de acordo com a 
execução da prestação dos serviços contratados, no período referente, mediante o respectivo atestado pela 
fiscalização, desde que não haja fator impeditivo imputável à Fornecedora. 

 
8.3. O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ sob o qual será emitida a Nota Fiscal que deverá ser o 

mesmo cadastro habilitado na licitação. 
 

8.4. A Fornecedora deverá emitir Fatura/Nota Fiscal eletrônica correspondente ao objeto fornecido, sem rasuras, 
fazendo constar na mesma as informações bancárias tais como, o número de sua conta, o nome do Banco e 
respectiva Agência. 

 
8.5. A Nota Fiscal/Fatura emitida pela Fornecedora deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do Nº 

do Processo Licitatório, Nº da Carta Convite, Nº da Ordem de empenho, Nº do contrato e mês de referência, a 
fim de se acelerar o trâmite de recebimento e fornecimento do objeto e posterior liberação do documento fiscal 
para pagamento. 

 
8.6. A Nota Fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável competente da Administração, e deverá 

estar acompanhada da(s) Requisição(ões)/solicitação(ões) de compras emitida pelo respectivo Órgão 
Requisitante responsável pelo pedido, devidamente assinada por servidor público municipal identificado e 
autorizado para tal. 

 
8.7. É condição para o pagamento a apresentação de prova de regularidade de Débitos Relativos aos Tributos 

Federais e à Dívida Ativa da União; Débitos Estaduais; Débito Municipal; Prova de regularidade relativa à 
Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS; Certidão Negativa de Débitos 
Trabalhistas - CNDT. 

 
8.8. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação 

financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada com 
o(s) pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 

 
9. DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93 são obrigações das partes: 
 
9.1. Das Obrigações da Contratada: 
a) Executar, fielmente o contrato e os serviços deste processo de acordo com as cláusulas avençadas; 
b) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o Contrato, sem prévia e expressa autorização da CONTRATANTE; 
c) Manter em sigilo todas as informações prestadas pelo CONTRATANTE e inerente á prestação dos serviços, não 

podendo ser divulgadas sem prévia e expressa autorização da CONTRATANTE Responsabilizar-se com as 
despesas concernentes à prestação dos serviços compreendendo, alteração de endereço, tributos, impostos, taxas, 
encargos sociais e trabalhistas, e quaisquer outros encargos que incidam direta ou indiretamente no 
fornecimento; 

d) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as 
condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em consonância com o disposto no artigo 55, inciso 
XIII, da Lei nº 8.666/93; 

e) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários conforme 
parágrafo 1º, do Art. 65, Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores; 

f)    Responder por perdas e danos que vier a causar à CONTRATANTE ou a terceiros, em razão de ação ou omissão, 
dolosa, ou culposa, sua ou de seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais, a 
que estiver sujeita, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento 
realizado pela CONTRATANTE; 

g) Prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados, atendendo prontamente eventuais reclamações relacionadas 
com o serviço prestado; 

h) Ressarcir os eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou 
irregularidades cometidas na prestação dos serviços do objeto; 

i)    Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, encargos sociais, 
fiscais, trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos 
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seus empregados no desempenho do objeto do contrato, ficando a CONTRATANTE isenta de qualquer vínculo 
empregatício com os mesmos; 

j)   Prestar o serviço contratado, independentes de quaisquer contratempos, no prazo, locais e demais condições 
estabelecidas nesse instrumento e no edital; 

k) Cumprir e fazer cumprir, seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos e posturas, bem como quaisquer 
determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto da contratação, cabendo-lhe 
única e exclusiva responsabilidade pelas consequências de qualquer transgressão de seus prepostos ou 
convenentes; 

l)   Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de 
acidentes de trabalho, quando: em decorrência da espécie, forem vítimas seus empregados no desempenho de 
serviços ou em conexão com eles, ainda que ocorridas em dependências da CONTRATANTE; 

m) Comunicar por escrito, qualquer anormalidade que, eventualmente, ocorra na execução dos serviços, ou que 
possam comprometer a sua qualidade; 

n) Executar as obrigações assumidas com observância a melhor técnica vigente, enquadrando-se, rigorosamente, 
dentro dos preceitos legais, normas e especificações técnicas correspondentes. 

 
9.2.  Das Obrigações da Contratante: 
a) Fiscalizar a execução do Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da CONTRATADA pelo 

perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por 
irregularidades constatadas; 

b) Assegurar, respeitadas suas normas internas, o acesso do pessoal da contratada aos locais de trabalho, desde 
que devidamente identificados; 

c) Comunicar á CONTRATADA, por escrito, qualquer irregularidade encontrada na prestação dos serviços, fixando-
lhe, quando não pactuado, prazo para corrigi-la; 

d) Decidir acerca das questões que se apresentarem durante a vigência do Contrato; 
e) Arcar com as despesas de publicação do extrato Contrato, e dos termos aditivos que venham aa ser firmados; 
f) Notificar, por escrito, a CONTRATADA da aplicação de qualquer sanção; 
g) Efetuar o pagamento à CONTRATADA na forma e no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal/fatura no 

setor competente; 
h) Acompanhar e fiscalizar por um representante da Administração especialmente designado, a execução dos 

serviços; 
i)    Paralisar ou suspender a qualquer tempo a execução dos serviços executados, de forma parcial ou total, 

mediante pagamento único e exclusivo dos serviços já executados. 
 
10. DA FISCALIZAÇÃO 
10.1. Fica designada a servidora Srª Maria Rosângela Dias, Diretora Administrativa, lotada no Instituto de 

Previdência Social do Município de Gurupi/TO-Gurupi PREV, telefone: (63) 3312-2727, como responsável pela 
fiscalização da execução dos serviços oriundos desta contratação, bem como atesto de notas fiscais.   

 
10.2. Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao fornecimento do objeto, deverão ser prontamente 

atendidas pela Contratada sem ônus para a Contratante. 
 
10.3. A Fiscalização exercida pela Contratada não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratante, durante a 

vigência do contrato, por danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa 
ou dolo, por qualquer irregularidade, e na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou 
de seus servidores, conforme determina a legislação vigente 

 
11.  DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E DAS PENALIDADES 
11.1. Ao(s) licitante(s) poderá(ão) ser aplicada(s) a(s) sanção(ões) adiante, além das responsabilidades por perdas 

e danos, devendo observar rigorosamente as condições estabelecidas no Edital e sujeitando-se as sanções 
constantes no artigo 7° da Lei n° 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/93, conforme disposto:  

 
I - Advertência: A sanção de Advertência consiste na comunicação formal à licitante, advertindo-lhe sobre o 

descumprimento de obrigação legal assumida, notificando que, em caso de reincidência, sanção mais elevada 
poderá ser aplicada. Sua aplicação se dará nos casos seguintes: 

 
a) Desistência parcial da proposta, devidamente justificada;  
b)  Cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada;  
c)  Por atraso injustificado na execução do Instrumento Contratual, inferior a 30 (trinta) dias, que não importem 

em prejuízo financeiro à Administração; 
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d) Demais casos faltosos que não importem em prejuízo financeiro à Administração. 
 

II - Multas: As multas a que alude este inciso não impede que a Administração aplique as outras sanções previstas 
em lei.  Sua aplicação se dará nos seguintes casos: 

 
a) Por inexecução diária de atraso injustificado na execução do Instrumento Contratual, por prazo não superior a 

30 (trinta) dias, a partir dos quais será considerado descumprimento parcial da obrigação: 0,3% (três décimos 
por cento) por dia de atraso sobre o valor total Contratado; 

b)  Por inexecução parcial de atraso injustificado na execução do Instrumento Contratual, por prazo superior a 30 
(trinta) dias: 15% (quinze por cento) sobre a parcela contratual não cumprida, sujeita ainda à possibilidade de 
rescisão unilateral;  

c)  Por inexecução total injustificada do Instrumento Contratual: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da 
obrigação assumida;  

d)  Recusa do adjudicatário em receber a Instrumento Contratual, dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da data 
da convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta; 

e)  Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e 
não aceito pela Pregoeira no ato da sessão: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta; 

 
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração: 

A aplicação da sanção de suspensão temporária será aplicada de forma subsidiária, conforme prevê o art. 9° da 
Lei 10.520/02. Sua aplicação se dará nos seguintes casos: 

a) Cometer atos fraudulentos, adulterados ou ilegais, que não aqueles atos previstos no art. 7° da Lei 10.520/02, a 
ser fixado por prazo não superior a 02 (dois) anos, conforme o caso, em função da natureza e a gravidade da 
falta cometida. 

 
IV - Impedimento de licitar e contratar com este Município e descredenciado no SICAF ou no sistema de 

cadastramento de fornecedores do Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, conforme o caso, de acordo 
com o disposto no art. 7º da Lei nº 10.520/2002: 

a) Após convocado, não celebrar o Contrato dentro do prazo de validade da sua proposta; 
b) Deixar de entregar/instalar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
c) Cometer fraude fiscal; 
d) Não mantiver a proposta; 
e) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
f) Falhar ou fraudar na execução do Contrato; 
g) Fazer declaração falsa; 
h) Comportar-se de modo inidôneo. 
 
V - Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os 

motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 
aplicou a penalidade, que poderá ser concedida sempre que o Licitante ressarcir a Administração pelo prejuízo 
resultante, considerando para tanto, reincidências de faltas e sua natureza de gravidade. 

 
11.2. As multas previstas no item II serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas 

judicialmente, se for o caso, na forma do §3° do art. 86 da Lei 8.666/93. 
 

11.3. As sanções previstas nos itens I, III, IV e V do item 11.1., poderão ser aplicadas juntamente com a do item II, 
facultada a defesa prévia do Licitante no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da 
intimação, onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei nº 
8.666/93. 

 
11.3.1. As sanções administrativas serão aplicadas pela Autoridade após a devida notificação e o transcurso do 

prazo estabelecido para a defesa prévia. A notificação deverá ocorrer pessoalmente, por meio de 
correspondência com aviso de recebimento e após exauridas estas tentativas e não sendo localizado o licitante 
faltoso, será devidamente publicado em Diário Oficial restando para tanto devidamente notificado. Na 
notificação será indicada a conduta considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa que 
se pretende aplicar, o prazo e o local de instalação das razões de defesa. 

 
11.4. A aplicação de qualquer das sanções previstas nesta cláusula observará o direito constitucional à ampla 

defesa e ao contraditório. 
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11.5. As sanções previstas nos itens I, II, III e IV do item 11.1. são da competência da Autoridade Competente, 
conforme o caso. 

 
11.6. A sanção prevista no item V do item 11.1. é da competência de autoridade superior competente da 

Administração, facultada a defesa do Licitante no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de 
vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação, ou antes, se devidamente 
justificada e aceita pela autoridade que a aplicou. 

 
11.7. Na ocorrência dos crimes em licitações e contratos administrativos, aplicar-se-ão as penalidades previstas no 

Código Penal, Capítulo II-B, artigo 337- E e seguintes. 
 
12. DA VIGÊNCIA E DA PUBLICIDADE DO CONTRATO 
12.1. O Contrato a ser firmado terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, conforme dispõe art. 57 
da lei n° 8.666/93. 
 
12.2. O Contrato terá seu extrato publicado no Diário Oficial do Município de Gurupi - TO, e a sua íntegra, após 
assinada, será disponibilizada no site oficial da Prefeitura Municipal de Gurupi (www.gurupi.to.gov.br) durante sua 
vigência. 
 
13. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS 
13.1. A despesa decorrente do objeto desta Contratação correrá à conta dos recursos específicos consignados no 
Orçamento do Instituto de Previdência Social do Município de Gurupi – Gurupi PREV. 
 
Ação: Manutenção das Atividades Administrativas. 

Dotação: 08.0801.09.271.0941.2317 

Elemento da Despesa: 339040.    

Fonte de Recurso: 5010. 

Ficha: 20215587 
 
 

 
 
 

KÁRITA CARNEIRO PEREIRA SCOTTA 
Presidente GURUPIPREV 
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CONVITE Nº 0XX/2021 
Processo Administrativo Nº 2021006894 

EXCLUSIVA 

 
ANEXO II 

CARTA DE CREDENCIAMENTO 
 

À 
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi 

 
CONVITE Nº 0XX/2021 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.006894 
Objeto: LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB PARA IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO 
SISTEMA PREVIDENCIÁRIO PARA RPPS. 

A empresa _______________ (Razão social), nome fantasia _________ inscrita no CNPJ nº_________, 
na Inscrição Estadual nº________________, com sede na ____________________, (endereço completo, rua, nº, 
Quadra, Lote, Setor, CEP,) Cidade-UF, Telefone(xx)xx), e-mail: xxxxxxxxxxxx, através de seu 
(proprietário/sócio administrador/representante legal/procurador) conforme o caso, o(a) 
Sr.(a) ____________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do Documento de 
Identidade nº _________e do CPF nº __________, residente e domiciliado à (endereço completo, rua, nº, 
Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone: (xx)xxx, e-mail:________________; 

 
Em atendimento ao disposto no edital e para efeito de participação e representação desta 

empresa na presente licitação, vem através deste Ato, CREDENCIAR o(a) Sr(a). _______________ , 
nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do Documento de Identidade nº_________ e do CPF 
nº__________, residente e domiciliado à (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, 
Telefone(xx)xxxxxxx, e-mail: xxx@xxxx.com.br, a participar do procedimento licitatório; 

 
OUTORGA-SE à pessoa acima qualificada, amplos e gerais poderes para formular propostas 

verbais, acordar, discordar, transigir, receber em devolução documentos pertencentes a esta 
empresa, recorrer ou renunciar ao direito de recurso, em todas as fases, podendo, ainda, praticar 
todos os outros atos pertinentes ao presente certame licitatório, inclusive a interposição de recursos 
administrativos, bem como assinar o Instrumento Contratual a ser firmado (este último poder 
incluir a critério da licitante). 

 
Declaro, também, estar ciente de que esta empresa responderá, tanto na esfera 

administrativa como na judicial, por todos os atos que venham a ser praticados pelo (a) 
representante ora nomeado (a). 

 
 

Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ de 2021. 
 

  
 
 
 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa.  

  Assinatura do Representante Legal da Empresa 
 
 
 

Obs.: Documento demonstrativo devendo ser apresentado em papel personalizado da empresa (Fora do Envelope juntamente com os 
documentos de credenciamento). 
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CONVITE Nº 0XX/2021 
Processo Administrativo Nº 2021006894 

EXCLUSIVA 

 
 

ANEXO III 
DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 
 

À 
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi 

 
CONVITE Nº 0XX/2021 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.006894 
Objeto: LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB PARA IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO 
SISTEMA PREVIDENCIÁRIO PARA RPPS. 

 

A empresa [RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA], [qualificação: tipo de sociedade (Ltda, S.A, 
etc.), endereço completo, inscrita no CNPJ sob o nº [xxxx], Inscrição Estadual n. [xxx], (endereço 
completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone(xx)xxxx-xxxx, e-mail: 
_____________________________, neste ato representada pelo Sr.  [Nome do Representante Legal], portador 
da Carteira de Identidade nº [xxxx], inscrito no CPF sob o nº [xxxx], residente e domiciliado à 
(endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, CEP, Telefone(xx)xxxx-xxxx, e-mail: 
_____________________________; 

 
DECLARA para fins de participação na presente licitação não ter recebido da Prefeitura 

Municipal de Gurupi ou de qualquer outra entidade da Administração direta ou indireta em âmbito 
Federal, Estadual e Municipal, SUSPENSÃO TEMPORÁRIA de participação em licitação e ou 
impedimento de contratar com a Administração Pública, assim como não ter recebido DECLARAÇÃO 
DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Federal, Estadual e Municipal, 
DECLARA que atende a todos os requisitos de habilitação exigidos no presente Convite. 

 
DECLARA ainda que recebeu o Convite e seus respectivos Anexos tomando 

conhecimento de todas as informações e condições para execução do objeto do presente Convite, 
sendo habilitada para o referido serviço. 

 
 
Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2021. 

 
 
 
 
 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa  

 e Assinatura do Representante Legal 
 

 
 
 
Obs: Documento demonstrativo devendo ser apresentado em papel personalizado da empresa (Fora do Envelope 
juntamente com os documentos de credenciamento). 
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CONVITE Nº 0XX/2021 
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EXCLUSIVA 

 
ANEXO IV 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES 
 

À 
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi 

 
CONVITE Nº 0XX/2021 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.006894 
Objeto: LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB PARA IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO 
SISTEMA PREVIDENCIÁRIO PARA RPPS. 
 

A empresa _______________ (Razão social), nome fantasia _________ inscrita no CNPJ 
nº_________, na Inscrição Estadual nº________________, com sede na ____________________, (endereço 
completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP,) Cidade-UF, Telefone(xx)xx), e-mail: xxxxxxxxxxxx, 
através de seu representante legal/procurador o(a) Sr.(a) _________________________, nacionalidade, 
estado civil, profissão, portador(a) do Documento de Identidade nº _________e do CPF nº __________, 
residente e domiciliado à (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, 
Telefone(xx)xxx), e-mail____; 

 
DECLARAMOS para fins de direito e participação da referida Licitação, na qualidade de 

proponente que: 
 
Assumimos inteira responsabilidade pela autenticidade de todos os documentos 

apresentados, comprometendo-nos à realização de eventuais vistorias, averiguações e substituições 
dos materiais caso se façam necessárias;  

 
Comprometemo-nos a manter durante a execução do Instrumento Contratual, em 

compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação 
exigidas na licitação; 

 
Comprometemo-nos a repassar na proporção correspondente, eventuais reduções de 

preços decorrentes de mudanças de alíquotas de impostos incidentes sobre o fornecimento do 
objeto, em função de alterações de legislação pertinente, publicadas durante a vigência do Contrato; 

 
Temos conhecimento e submetemo-nos ao disposto na Lei nº 8.078/90 – Código de 

Defesa do Consumidor, às normas pertinentes ao fornecimento e utilização do objeto a ser fornecido, 
bem como, ao Edital deste Convite. 

 
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente. 
 
Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2021. 

 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa  

 e Assinatura do Representante Legal 
 
Obs.: Documento demonstrativo devendo ser apresentado em papel personalizado da empresa (Fora do Envelope juntamente com os 
documentos de credenciamento). 
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CONVITE Nº 0XX/2021 
Processo Administrativo Nº 2021006894 

EXCLUSIVA 
 

ANEXO V  
 MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DE MICROEMPRESA, 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL 
 
À 
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi 

 
CONVITE Nº 0XX/2021 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.006894 
Objeto: LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB PARA IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO 
SISTEMA PREVIDENCIÁRIO PARA RPPS. 
 

A empresa _______________ (Razão social), nome fantasia _________ inscrita no CNPJ nº_________, na 

Inscrição Estadual nº________________, com sede na ____________________, (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, 

Setor, CEP,) Cidade-UF, Telefone(xx)xx), e-mail: xxxxxxxxxxxx, através de seu representante legal/procurador 

o(a) Sr.(a) _________________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do Documento de 

Identidade nº _________e do CPF nº __________, residente e domiciliado à (endereço completo, rua, nº, Quadra, 

Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone(xx)xxx), e-mail____; 

 
DECLARA, sob as penas da lei que, cumpre os requisitos legais para a qualificação empresarial 

estabelecida pela Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, em especial quanto ao seu art. 3º, estando apta a 
usufruir o tratamento favorecido estabelecido nessa Lei Complementar e no Decreto Federal nº 6.204, de 
05.09.2007, para fins de cumprimento ao disposto no Edital deste Convite e participação do referido certame; 

 
DECLARA que esta empresa, na presente data, é enquadrada como: 

(   ) MICROEMPRESA - ME, conforme o inciso I do artigo 3° da Lei Complementar Federal n°123, de 
14.12.2006. 

(   ) EMPRESA DE PEQUENO PORTE - EPP, conforme inciso II do artigo 3° da Lei Complementar Federal 
n°123, de 14.12.2006. 

( ) MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, conforme §1º do artigo 18-A da Lei Complementar 
Federal n°123, de 14.12.2006. 

 
DECLARA, ainda, que a empresa está excluída das vedações constantes do parágrafo 4º do artigo 

3º da Lei Complementar nº 123, de 14.12.2006, e que se compromete a promover a regularização de eventuais 
defeitos ou restrições existentes na documentação exigida para efeito de regularidade fiscal, caso seja 
declarada vencedora do certame.  
 

Por ser verdade, firmo a presente declaração. 

 

Cidade-Estado, _____ de _________________de 2021. 

 
 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa  

 e Assinatura do Representante Legal 
 
 
 

Obs.: Documento demonstrativo devendo ser apresentado em papel personalizado da empresa (Fora do Envelope juntamente com os 
documentos de credenciamento). 
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ANEXO VI 

MODELO DE DECLARAÇÃO EM ATENDIMENTO AO ART. 27, INC. V 
DA LEI Nº 8.666/93 E ART. 7º, INC. XXXIII DA CF. 

 

 
À 
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi 

 
CONVITE Nº 0XX/2021 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.006894 
Objeto: LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB PARA IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO 
SISTEMA PREVIDENCIÁRIO PARA RPPS. 
 

A empresa _______________ (Razão social), nome fantasia _________ inscrita no CNPJ 
nº_________, na Inscrição Estadual nº________________, com sede na ____________________, (endereço 
completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP,) Cidade-UF, Telefone(xx)xx), e-mail: 
xxxxxxxxxxxx, através de seu representante legal/procurador o(a) Sr.(a) 
_________________________, nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do Documento de 
Identidade nº _________e do CPF nº __________, residente e domiciliado à (endereço completo, 
rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone(xx)xxx), e-mail____; 

 
DECLARA, para fins de participação do referida Pregão, conforme o disposto no 

inciso V, do Art. 27 da Lei Federal nº 8.666/93, acrescido pela Lei Federal nº 9.854/99, que 
não emprega menor de 18 (dezoito) anos em horário noturno de trabalho ou em 
serviços perigosos ou insalubres, e ainda que, não emprega menor de 16 (dezesseis) 
anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, conforme 
determina a Constituição Federal. 

 
Por ser verdade, firmamos a presente declaração. 
 
Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2021. 

 
 
 
 
 
 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa.  

  Assinatura do Representante Legal da Empresa 
 
 
 
 
 
Obs.: Documento demonstrativo devendo ser apresentado em papel personalizado da empresa (Dentro do 

Envelope “2” juntamente com os documentos de habilitação). 
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EXCLUSIVA 
 

ANEXO VII 
MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES, 

SUSPENSÃO TEMPORÁRIA OU INIDONEIDADE PARA LICITAR. 
 
À 
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi 

 
CONVITE Nº 0XX/2021 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.006894 
Objeto: LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB PARA IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO 
SISTEMA PREVIDENCIÁRIO PARA RPPS. 
 

A empresa _______________ (Razão social), nome fantasia _________ inscrita no CNPJ 

nº_________, na Inscrição Estadual nº________________, com sede na ____________________, (endereço 

completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP,) Cidade-UF, Telefone(xx)xx), e-mail: xxxxxxxxxxxx, 

através de seu representante legal/procurador o(a) Sr.(a) _________________________, nacionalidade, 

estado civil, profissão, portador(a) do Documento de Identidade nº _________e do CPF nº __________, 

residente e domiciliado à (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, 

Telefone(xx)xxx), e-mail____; 
 

DECLARA para fins de participação no referido certame, não existirem fatos 
supervenientes ao cadastramento/habilitação no SICAF impeditivos do direito de licitar; bem como não 
ter recebido Suspensão Temporária ou Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com 
nenhum dos Órgãos da Administração da Prefeitura Municipal de Gurupi; SUSPENSÃO TEMPORÁRIA 
de participação em licitação e ou IMPEDIMENTO de contratar com a Administração, assim como não 
ter recebido DECLARAÇÃO de INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administração Federal, 
Estadual e Municipal. 

 

Assumindo a responsabilidade de declarar qualquer ocorrência posterior a esta 
declaração, pelo prazo de vigência do contrato a ser firmado nesta licitação, bem como a obrigação de 
manter as respectivas condições de cadastramento/habilitação durante o mesmo período de 
vigência.  

 

DECLARA ainda que adquiriu o Edital e seus respectivos Anexos tomando conhecimento 
de todas as informações e condições para o fornecimento do objeto do referido Convite, sendo 
habilitada para o fornecimento do objeto licitado. 

 
Por ser verdade, firmamos a presente declaração. 
 
Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2021. 
 

 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome, Função na Empresa.  
  Assinatura do Representante Legal da Empresa 

 
 

Obs.: Documento demonstrativo devendo ser apresentado em papel personalizado da empresa (Dentro do Envelope “2” juntamente 
com os documentos de habilitação). 
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 CONVITE Nº 0XX/2021 
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EXCLUSIVA 

 
ANEXO VIII 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO COM A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 
 

À 
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi 

 
CONVITE Nº 0XX/2021 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.006894 
Objeto: LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB PARA IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO 
SISTEMA PREVIDENCIÁRIO PARA RPPS. 
 

A empresa _______________ (Razão social), nome fantasia _________ inscrita no CNPJ nº_________, na 
Inscrição Estadual nº________________, com sede na ____________________, (endereço completo, rua, nº, Quadra, 
Lote, Setor, CEP,) Cidade-UF, Telefone(xx)xx), e-mail: xxxxxxxxxxxx, através de seu 
(proprietário/sócio/representante legal/procurador) conforme o caso, o(a) Sr.(a) ____________________, 
nacionalidade, estado civil, profissão, portador(a) do Documento de Identidade nº _________e do CPF nº 
__________, residente e domiciliado à (endereço completo, rua, nº, Quadra, Lote, Setor, CEP, Cidade, Telefone: 
(xx)xxx, e-mail____; 

 
DECLARA, para todos os fins, especialmente para cumprimento da habilitação no Convite nº 

0XX/2021, sob as penalidades da lei, que os diretores, responsáveis legais ou técnicos, membro de 

conselho técnico, fiscal, consultivo, deliberativo ou administrativo, sócios, administradores e 

gerentes da empresa acima identificada, da qual somos representantes, não mantém qualquer CARGO, 

EMPREGO OU FUNÇÃO com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA do Município de 

Gurupi/TO, nos termos do Art. 9º, inciso III, da Lei nº 8666/93 e Art. 17, inciso XI, da Lei nº 13.707/18. 

  

DECLARA, ainda, que os seus sócios gerentes e/ou sócios administradores não mantém 

qualquer CARGO, EMPREGO OU FUNÇÃO com a ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA 

FEDERAL OU ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA OU INDIRETA DO ESTADO DO TOCANTINS OU 

OUTROS ESTADOS DA FEDERAÇÃO, nos termos do Art. 117, inciso X, da Lei Federal nº 8.112/90 e Art. 

134, inciso X, da Lei Estadual nº 1.818/2007. 

 
Por ser verdade, firmamos a presente declaração. 
 
 
Cidade-UF, aos ____ dias do mês de _____________ 2021. 
 

 
 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
Nome, Função na Empresa.  

  Assinatura do Representante Legal da Empresa 
 
 
 
 

Obs.: Documento demonstrativo devendo ser apresentado em papel personalizado da empresa (Dentro do Envelope “2” juntamente 
com os documentos de habilitação). 
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CONVITE Nº 0XX/2021 
Processo Administrativo Nº 2021006894 

EXCLUSIVA 

 
ANEXO IX 

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL  
 

À 
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi 

 
CONVITE Nº 0XX/2021 
PROCESSO LICITATÓRIO Nº 2021.006894 
Objeto: LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB PARA IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO 
SISTEMA PREVIDENCIÁRIO PARA RPPS. 
 
DADOS DA EMPRESA: 
Da empresa: 
Razão Social completa: 
Endereço: (completo)                              CEP:                            Cidade:               Estado:      
CNPJ Nº: 
Inscrição Estadual nº: 
Telefone: (xx)                                             Fax: (xx)                                            e-mail: 
 
DADOS BANCÁRIOS: 
BANCO ________ AGÊNCIA __________ C/C _________________________ OPERAÇÃO________________________ 

 

DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO: 
Nome Completo: 
Nacionalidade:                                                                            Estado Civil: 
Profissão:                                             
CPF nº                                                   Carteira de identidade (nº e órgão expedidor): 
Residência e Domicilio: (completo) 
Telefone: (xx)                                       e-mail:  
 
Prezados Senhores, 
 

Apresentamos nossa proposta referente à LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB PARA 
IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO PARA RPPS de 
acordo com as condições e especificações constantes no Convite e nesta proposta de preços.  

 
Declaramos que examinamos, conhecemos e nos submetemos às condições contidas no CONVITE Nº 

0XX/2021, retro mencionado, bem como verificamos todas as especificações nele exaradas, não havendo 
qualquer discrepância nas informações e/ou documentos que dela fazem parte.  

 
Declaramos, ainda, que estamos cientes de todas as condições que possam, de qualquer forma, influir 

nos custos, assumindo total responsabilidade por erros ou omissões existentes nesta proposta, bem como 
qualquer despesa relativa à realização integral do seu objeto. 

 
ITEM DESCRIÇÃO  UNID.  Quant. VALOR 

MÊS R$ 

VALOR  

TOTAL R$ 

1 
 

 LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB PARA IMPLANTAÇÃO, 
SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA 
PREVIDENCIÁRIO PARA RPPS. 

 
Serviço 

12 
(meses) 

  

 
 

VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R$ ________________ (___________________________________________________) 
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CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: Será pago o valor apresentado nesta proposta referente aos serviços 
devidamente prestados, em parcelas iguais, sucessivas e mensais, contadas a partir da data de assinatura de 
Contrato, através de Ordem Bancária na conta corrente da Contratada até o 10º (décimo) dia útil do mês 
subsequente, mediante a emissão da Nota Fiscal/Fatura, após o Atesto de Recebimento/Execução do objeto e 
desde que não haja fator impeditivo imputável à Contratada. 

 
PRAZO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: Os serviços serão prestados conforme convencionado com a 

Contratante durante o período de 12 (doze) meses a contar da assinatura do Contrato. 
 
VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias. 
 

 
 

Gurupi-TO, aos ______ dias do mês de ________________ de  2021. 
 
 
 
 
 
 

 
RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Nome, Função na Empresa  
 e Assinatura do Representante Legal 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Observação: Este anexo é um modelo exemplificativo devendo a licitante elaborar sua proposta observando as exigências 
contidas no Convite acerca da apresentação de sua proposta. Sob pena de desclassificação da proposta. 
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CONVITE Nº 0XX/2021 
Processo Administrativo Nº 2021006894 

EXCLUSIVA 

 
ANEXO X 

MINUTA DO CONTRATO  
 

CONTRATO/GURUPI PREV Nº        /2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021006894 
CONVITE Nº 0XX/2021 
 
 

CONTRATO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB PARA 
IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA 
PREVIDENCIÁRIO PARA RPPS, CELEBRADO ENTRE O 
GURUPI PREV -INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO 
MUNICÍPIO DE GURUPI-TO E A EMPRESA 
________________________________________________________. 

 
 

a) CONTRATANTE: INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DE GURUPI-TO-GURUPI PREV, inscrito no CNPJ 
nº 14.120.591/0001- 45, com sede na Av. Pará esq. Com Rua 4 nº 1210 - A, CEP 77403-010, centro, 
Gurupi –TO, telefone: (63) 3312-3729, neste ato representado por sua Presidente nomeada pelo 
Decreto Municipal nº 043/2021, de 07/01/2021, Sra. Sra. Kárita Carneiro Pereira Scotta, 
brasileira, casada, advogada, portadora do CPF nº 888.766.751-91 e RG n. 409879 SSP-TO, residente 
e domiciliada na Rua 05, esquina com a Rua 12, n. 288, Qd. 06, Lt. 19, Residencial Daniela, Gurupi-TO, 
Celular: (63)99984-7376. 

 
b) CONTRATADA: (RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA, e nome Fantasia se tiver), pessoa jurídica de direito privado, 

inscrita no CNPJ nº _________, e Inscrição Estadual nº_______ com sede na ________________________,  na 
cidade de _____________________- ______, CEP: _______________, Telefone: ____________, e-mail: ________________, 
neste ato representada pelo Sr. ______________________, função na empresa, nacionalidade, estado civil, 
profissão, portador do CPF nº __________________, e RG nº________________, residente e domiciliado em 
___________/____, resolvem celebrar o presente Contrato, que se regerá pelas cláusulas e condições que 
seguem: 

 
CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO LEGAL 

1.1. O presente Contrato decorre de Adjudicação do Convite Nº 0XX/2021, na forma da Lei nº 8.666, de 21 de junho de 
1.993 e Atos de Ratificação do Presidente do Instituto de Previdência Social do Município de Gurupi – GURUPI 
PREV, conforme Termo de Homologação e Adjudicação emitido em ____/____/2021, constante no Processo 
Administrativo Nº 2021006894, do qual passa a fazer parte integrante este Instrumento. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO 
2.1. O presente Instrumento Contratual tem por objeto a LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB PARA IMPLANTAÇÃO, 

SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO PARA RPPS., em conformidade com as condições e 
especificações contidas neste Instrumento Contratual, bem como no Convite Nº 0XX/2021 e seus Anexos. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DA ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO 
 3.1. O Sistema Previdenciário para dar suporte à gestão do RPPS compreende: 
 
3.1.1. Sistema de Configuração 
   O sistema de configuração tem a função de fornecer informações básicas para promover a geração das guias e a 

prestação de contas. 
 
3.1.2. Unidade Gestora 
Cadastro da unidade gestora, o Fundo de Previdência Social dos Servidores. 
 
3.1.3. Conta Bancária 
Cadastro de conta bancária deve conter os cadastros das contas bancárias que devam ser informadas no sistema. 
 
3.1.4. Termo Acordo 
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 Cadastro de termo acordo deve conter as informações dos termos acordos realizados com informações como período, 
número de parcelas para cálculos posteriores.  
 
3.1.5. Alíquota 
Cadastro de alíquota, deve se cadastrar as alíquotas, leis ou decretos, data de vigência e devidas porcentagens. Os 
cadastros das alíquotas são um dos principais para o funcionamento do sistema de geração de Guias. 
 
3.1.6. Gestor 
Cadastro de gestor, deve se conter as informações pessoais, contato e período da gestão. 
 
3.1.7. Contador 
Cadastro de contador, deve se conter as informações pessoais, contato e período da gestão. 
 
3.1.8. Diretor Pessoal 
Cadastro de Diretor Pessoal, deve se conter as informações pessoais, contato e período da gestão. 
 
3.1.9. Colegiado 
Cadastro do Colegiado, deve se conter as informações pessoais, informações das funções, representações e o período da 
gestão. 
 
3.1.10. Diretor Financeiro 
Cadastro do Diretor Financeiro, deve se conter as informações pessoais, contato e período da gestão. 
 
3.1.11. Prefeito 
Cadastro do Prefeito, deve se conter as informações pessoais, contato e período da gestão. 
 
3.1.12. Ente Federativo 
Cadastro de Ente Federativo, deve se conter informações sobre o Ente Federativo. 
 
3.1.13. Fundo Investimento 
Cadastro de Fundo Investimento, deve se conter informações sobre o tipo de fundo, segmento e identificação da Entidade 
ou Banco que foi realizado o investimento. 
 
3.1.14. Opção Benefício 
Cadastro de Opção Benefício, deve se conter informações sobre os benefícios que a Unidade gestora e o Ente Federativo 
irá trabalhar. Opção benefício é o relacionamento entre grupo de benefícios e o tipo de cálculo que deverá ser calculado 
pelos sistemas (C - Crédito ou D - Débito) 
 
3.2. Sistema de Guias e Prestação de Contas 
O sistema de guias e prestação de contas tem a função de inserir os dados pertinentes aos lançamentos financeiros da 
Unidade Gestora para que as guias possam ser calculadas e emitidas além de conter relatórios específicos para prestação 
de contas. 
 
3.2.1.  Órgão 
Cadastro de órgão, deve se conter as informações básicas dos órgãos para a realização das guias e prestação de contas.  
 
3.2.2. Guia 
Cadastro de guia, deve se conter as informações da guia que deseja gerar. Esse cadastro deverá ser preenchido 
mensalmente para cada órgão ou tipo do benefício que se deseja gerar.  
 
3.2.3.  Outra Receita 
Cadastro de outras receitas, deve se conter informações de outras receitas esporádicas ou não padronizadas na Unidade 
Gestora que possa ocorrer. 
 
3.2.4. Termo acordo 
Cadastro Termo acordo, deve se conter informações referentes ao termo de acordo cadastro no sistema de configuração 
indicando a parcela que está sendo paga no mês referência. 
 
3.2.5. Despesa previdenciária 
Cadastro de despesa previdenciária, deve se conter informações das despesas previdenciárias da Unidade Gestora. 
 
3.2.6.  Investimento 
Cadastro de investimento, deve se conter informações sobre os investimentos existentes no mês referência para 
prestação de contas. 
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3.2.7. Cálculo Mensal 
É responsável pela realização dos cálculos conforme informações previamente inseridas no sistema para a geração de 
guias. 
 
3.2.8.  Despesa administrativa 
Cadastro de despesas administrativas, deve se conter informações das despesas administrativas que ocorreram no mês 
para prestação de contas. 
 
3.2.9.  Retenção 
Cadastro de retenção, deve se conter informações das retenções ocorridas no mês para prestação de contas. 
 
3.2.10.  Guia Cálculo Mensal 
É responsável pela emissão das guias previamente cadastradas e calculadas pelo sistema.  
 
3.2.11.  Pagamento 
É responsável pelo registro das informações de pagamento das guias. Para se inserir as informações de pagamento, deve 
se ter o cadastro e cálculo das guias pelo sistema. 
 
3.2.12.  Prestação de Contas 
O item prestação de contas são os relatórios para prestação de contas da Unidade Gestora abrangendo o gerenciamento 
de todas as informações do sistema. 
 
3.2.13.  Relatórios Gerencias 
É responsável pela emissão de vários tipos de relatórios gerenciais, no intuito de satisfazer as necessidades junto ao 
Tribunal de Contas do Estado do Tocantins, Ministério da Economia (Secretaria da Previdência Social – SPS) e demais 
órgãos fiscalizadores. 
 

CLÁUSULA QUARTA – DO PRAZO, DA FORMA, DAS CONDIÇÕES E DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 
4.1. O objeto deste Termo de Referência deverá ser executado conforme disposto, sendo observadas as exigências nas 

cláusulas contratuais a ser firmado. 
 
4.2. Os serviços deverão ser executados conforme especificação do item 6 deste Termo de Referência, durante o período 

de vigência do contrato. 
 
4.2.1. Os serviços deverão iniciar imediatamente após a assinatura do contrato. 
 
4.2.2. Os serviços terão sua execução comprovada por meio de nota fiscal emitida mensalmente pela contratada e 

atestada por servidor responsável/competente deste Instituto, acompanhada de relatório mensal das atividades 
realizadas no período. 

 
4.3. Os serviços serão prestados sob a inteira responsabilidade da contratada, a quem caberá todo e qualquer ônus 

decorrente da execução do objeto. 
  
4.4. A licitante vencedora deverá prestar esclarecimentos solicitados e atender às reclamações formuladas, sujeitando-se 

a mais ampla e irrestrita fiscalização, acompanhamento, controle e avaliação desta Administração, através do servidor 
municipal responsável, encarregado de acompanhar e atestar a execução do objeto contratual. 

 
4.5. À Contratante se reserva o direito de rejeitar no todo ou em parte do objeto, se em desacordo com as especificações e 

as cláusulas contratuais. 
 

CLÁUSULA QUINTA   – DA ALTERAÇÃO DESTE CONTRATO E DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 
5.1. Da Alteração deste Contrato 
5.1.1. A Contratada deverá, ainda, aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários à realização do objeto contratual, até o limite de 25% do valor inicial deste Contrato, sempre precedido de 
justificativa e formalizado através de Termo de Aditamento contratual conforme disposto no Art. 65, § 1º da Lei nº 
8.666/93. 

 
5.1.2. Ao presente contrato somente será admitido aditivo seja de valor ou de prazo, mediante justificativa por escrito e 

aceita ou apresentada pela Contratante, obedecendo ao disposto na Lei nº 8.666/93 em especial nos Art. 57 e Art. 65. 
 
5.2. Das Condições Gerais 
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5.2.1. A Contratada obriga-se a prestar/executar os serviços, ora contratados, em perfeita harmonia e concordância com 
as normas e exigências da Contratante, com especial observância dos termos do Convite e deste Contrato. 

 
5.2.2. Todos os custos que compõem o preço para a execução do objeto, tais como as despesas com impostos, taxas, frete, 

seguros, e quaisquer outros encargos que incidam direta ou indiretamente na execução do objeto deste contrato, 
correrão por conta da Contratada. 

 
5.2.3. O Contratante poderá deduzir do montante a pagar, os valores correspondentes a eventuais multas ou indenizações 

devidas pela Contratada. 
 
5.2.4. Havendo erro no documento de cobrança ou outra circunstância que desaprove a liquidação da despesa em função 

das obrigações contratuais, a mesma ficará pendente e o pagamento sustado, até que a Contratada providencie as 
medidas saneadoras necessárias, não ocorrendo, neste caso quaisquer ônus para o Contratante. 

 
5.2.5. Se, por qualquer motivo alheio à vontade do Contratante, for paralisada a prestação dos serviços, o período 

correspondente não gerará obrigação de pagamento. 
 
5.2.6. Qualquer atraso ocorrido na apresentação de documentos, por parte da Contratada, importará em prorrogação 

automática de seu vencimento, por período igual ao do atraso verificado, sem prejuízo do pagamento do salário, 
férias, décimo-terceiro salário, fornecimento de vale refeição/transporte e cumprimento das demais obrigações 
trabalhistas relacionadas a seus empregados. 

 
5.2.7. Farão parte integrante deste Contrato, todos os elementos apresentados pela Contratada, que tenha servido de base 

para o julgamento do certame, bem como a proposta apresentada e as condições estabelecidas no Convite e seus 
anexos, independentemente de transcrição. 

 
CLAUSULA SEXTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA E DOS RECURSOS FINANCEIROS 

6.1. A despesa decorrente do objeto desta Contratação correrá à conta dos recursos específicos consignados no 
Orçamento do Instituto de Previdência Social do Município de Gurupi – Gurupi PREV. 

 
Ação: Manutenção das Atividades Administrativas. 

Dotação: 08.0801.09.271.0941.2317 

Elemento da Despesa: 339040.    

Fonte de Recurso: 5010. 

Ficha: 20215587 
 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA VIGÊNCIA DO CONTRATO E DA SUA PUBLICIDADE 
7.1. O Contrato a ser firmado terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, conforme dispõe art. 57 da lei n° 

8.666/93. 
 
7.2. O Contrato terá seu extrato publicado no Diário Oficial do Município de Gurupi - TO, e a sua íntegra, após assinada, 

será disponibilizada no site oficial da Prefeitura Municipal de Gurupi (www.gurupi.to.gov.br) durante sua vigência. 
 

CLÁUSULA OITAVA – DO VALOR E DA FORMA DE PAGAMENTO 
 
8.1. Do Valor do Contrato 
8.1.1. O valor Global deste Contrato é de R$ ____________ (_____________________________________________). 
 
8.1.2. O valor mensal a ser pago pelo objeto devidamente executado é de R$ ____________ 

(_____________________________________________).  
  
8.2. Da Forma de Pagamento 
8.2.1. O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias após a emissão e apresentação da Nota Fiscal referente 
à prestação dos serviços, desde que não haja fator impeditivo provocado pela Contratada. 

 
8.2.2. O pagamento será realizado em parcelas iguais, mensais e sucessivas após relatórios, através de Ordem Bancária na 

conta corrente da Fornecedora, mediante a apresentação de Notas Fiscais/Faturas, de acordo com a execução da 
prestação dos serviços contratados, no período referente, mediante o respectivo atestado pela fiscalização, desde que 
não haja fator impeditivo imputável à Fornecedora. 

 
8.2.3. O pagamento será efetuado de acordo com o CNPJ sob o qual será emitida a Nota Fiscal que deverá ser o mesmo 

cadastro habilitado na licitação. 
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8.2.4. A Fornecedora deverá emitir Fatura/Nota Fiscal eletrônica correspondente ao objeto fornecido, sem rasuras, 
fazendo constar na mesma as informações bancárias tais como, o número de sua conta, o nome do Banco e respectiva 
Agência. 

 
8.2.5. A Nota Fiscal/Fatura emitida pela Fornecedora deverá conter, em local de fácil visualização, a indicação do Nº do 

Processo Licitatório, Nº da Carta Convite, Nº da Ordem de empenho, Nº do contrato e mês de referência, a fim de se 
acelerar o trâmite de recebimento e fornecimento do objeto e posterior liberação do documento fiscal para 
pagamento. 

 
8.2.6. A Nota Fiscal deverá ser conferida e atestada por servidor/responsável competente da Administração, e deverá 

estar acompanhada da(s) Requisição(ões)/solicitação(ões) de compras emitida pelo respectivo Órgão Requisitante 
responsável pelo pedido, devidamente assinada por servidor público municipal identificado e autorizado para tal. 

 
8.2.7. É condição para o pagamento a apresentação de prova de regularidade de Débitos Relativos aos Tributos Federais e 

à Dívida Ativa da União; Débitos Estaduais; Débito Municipal; Prova de regularidade relativa à Seguridade Social e ao 
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço- FGTS; Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT. 

 
8.2.8. Nenhum pagamento será efetuado à licitante vencedora enquanto pendente de liquidação, qualquer obrigação 

financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, que poderá ser compensada com o(s) 
pagamento(s) pendente(s), sem que isso gere direito a acréscimos de qualquer natureza. 

 
CLÁUSULA NONA–   DOS TRIBUTOS 

9.1. É da inteira responsabilidade da Contratada os ônus tributários, comerciais, encargos sociais e trabalhistas e outros 
que venham incidir direta ou indiretamente decorrentes da execução deste Contrato. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA – DAS SANÇÕES/PENALIDADES 

10.1. Ao(s) licitante(s) poderá(ão) ser aplicada(s) a(s) sanção(ões) adiante, além das responsabilidades por perdas e 
danos, devendo observar rigorosamente as condições estabelecidas no Edital e sujeitando-se as sanções constantes no 
artigo 7° da Lei n° 10.520/2002 e nos artigos 86 e 87 da Lei n° 8.666/93, conforme disposto:  

 
I - Advertência: A sanção de Advertência consiste na comunicação formal à licitante, advertindo-lhe sobre o 

descumprimento de obrigação legal assumida, notificando que, em caso de reincidência, sanção mais elevada poderá 
ser aplicada. Sua aplicação se dará nos casos seguintes: 

a) Desistência parcial da proposta, devidamente justificada;  
b)  Cotação errônea parcial ou total da proposta, devidamente justificada;  
c)  Por atraso injustificado na execução do Instrumento Contratual, inferior a 30 (trinta) dias, que não importem em 

prejuízo financeiro à Administração; 
d) Demais casos faltosos que não importem em prejuízo financeiro à Administração. 

 
II - Multas: As multas a que alude este inciso não impede que a Administração aplique as outras sanções previstas em lei.  

Sua aplicação se dará nos seguintes casos: 
a) Por inexecução diária de atraso injustificado na execução do Instrumento Contratual, por prazo não superior a 30 

(trinta) dias, a partir dos quais será considerado descumprimento parcial da obrigação: 0,3% (três décimos por cento) 
por dia de atraso sobre o valor total Contratado; 

b)  Por inexecução parcial de atraso injustificado na execução do Instrumento Contratual, por prazo superior a 30 
(trinta) dias: 15% (quinze por cento) sobre a parcela contratual não cumprida, sujeita ainda à possibilidade de 
rescisão unilateral;  

c)  Por inexecução total injustificada do Instrumento Contratual: 20% (vinte por cento) sobre o valor total da obrigação 
assumida;  

d)  Recusa do adjudicatário em receber a Instrumento Contratual, dentro de 05 (cinco) dias úteis contados da data da 
convocação: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta; 

e)  Por desistência da proposta, após ser declarado vencedor, sem motivo justo decorrente de fato superveniente e não 
aceito pela Pregoeira no ato da sessão: 15% (quinze por cento) sobre o valor total da proposta; 

 
III - Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração: A 

aplicação da sanção de suspensão temporária será aplicada de forma subsidiária, conforme prevê o art. 9° da Lei 
10.520/02. Sua aplicação se dará nos seguintes casos: 

a) Cometer atos fraudulentos, adulterados ou ilegais, que não aqueles atos previstos no art. 7° da Lei 10.520/02, a ser 
fixado por prazo não superior a 02 (dois) anos, conforme o caso, em função da natureza e a gravidade da falta 
cometida. 

 
IV - Impedimento de licitar e contratar com este Município e descredenciado no SICAF ou no sistema de 

cadastramento de fornecedores do Município, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, conforme o caso, de acordo com o 
disposto no art. 7º da Lei nº 10.520/2002: 
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a) Após convocado, não celebrar o Contrato dentro do prazo de validade da sua proposta; 
b) Deixar de entregar/instalar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame; 
c) Cometer fraude fiscal; 
d) Não mantiver a proposta; 
e) Ensejar o retardamento da execução de seu objeto; 
f) Falhar ou fraudar na execução do Contrato; 
g) Fazer declaração falsa; 
h) Comportar-se de modo inidôneo. 
 
V - Declaração de Inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos 

determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a 
penalidade, que poderá ser concedida sempre que o Licitante ressarcir a Administração pelo prejuízo resultante, 
considerando para tanto, reincidências de faltas e sua natureza de gravidade. 

 
10.2. As multas previstas no item II serão descontadas, de imediato, do pagamento devido ou cobradas judicialmente, se 

for o caso, na forma do §3° do art. 86 da Lei 8.666/93. 
 

10.3. As sanções previstas nos itens I, III, IV e V do item 10.1., poderão ser aplicadas juntamente com a do item II, 
facultada a defesa prévia do Licitante no respectivo processo, no prazo de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação, 
onde deverá ser observada a regra de contagem de prazo estabelecida no art. 110 da Lei nº 8.666/93. 

 
10.3.1. As sanções administrativas serão aplicadas pela Autoridade após a devida notificação e o transcurso do prazo 

estabelecido para a defesa prévia. A notificação deverá ocorrer pessoalmente, por meio de correspondência com aviso 
de recebimento e após exauridas estas tentativas e não sendo localizado o licitante faltoso, será devidamente 
publicado em Diário Oficial restando para tanto devidamente notificado. Na notificação será indicada a conduta 
considerada irregular, a motivação e a espécie de sanção administrativa que se pretende aplicar, o prazo e o local de 
instalação das razões de defesa. 

 
10.4. A aplicação de qualquer das sanções previstas nesta cláusula observará o direito constitucional à ampla defesa e ao 

contraditório. 
 

10.5. As sanções previstas nos itens I, II, III e IV do item 10.1. são da competência da Autoridade Competente, conforme o 
caso. 

 
10.6. A sanção prevista no item V do item 10.1. é da competência de autoridade superior competente da Administração, 

facultada a defesa do Licitante no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a 
reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de sua aplicação, ou antes, se devidamente justificada e aceita pela 
autoridade que a aplicou. 

 
10.7. Na ocorrência dos crimes em licitações e contratos administrativos, aplicar-se-ão as penalidades previstas no 

Código Penal, Capítulo II-B, artigo 337- E e seguintes. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO 
11.1. Fica designada a servidora Srª Maria Rosângela Dias, Diretora Administrativa, lotada no Instituto de Previdência 

Social do Município de Gurupi/TO-Gurupi PREV, telefone: (63) 3312-2727, como responsável pela fiscalização da 
execução dos serviços oriundos desta contratação, bem como atesto de notas fiscais.   

 
11.2. Quaisquer exigências da Fiscalização, inerentes ao fornecimento do objeto, deverão ser prontamente atendidas pela 

Contratada sem ônus para a Contratante. 
 
11.3. A Fiscalização exercida pela Contratada não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratante, durante a vigência 

do contrato, por danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo, por 
qualquer irregularidade, e na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus servidores, 
conforme determina a legislação vigente 

 
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RESCISÃO DO CONTRATO 

12.1. O contrato poderá ser rescindido unilateralmente pela Contratante, ou bilateralmente, nas hipóteses previstas no 
Art. 78 da Lei nº 8.666/93, no que couber, com as consequências indicadas no Art. 80, sem prejuízo das sanções 
previstas naquela lei e neste contrato. 

 
12.2. A critério da Contratante caberá a Rescisão do Contrato, independentemente de interpelação judicial, mas sempre 

com instauração de Processo Administrativo com Ampla Defesa, quando ocorrer falência da Contratada ou ainda 
quando esta: 

a) Não cumprir quaisquer de suas obrigações contratuais; 
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b) Transferir, a terceiros, ainda que em parte, as obrigações assumidas, sem prévia e expressa autorização da 
Contratante; 

c) Cometer quaisquer outras irregularidades que acarretem prejuízo à Administração.  
 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES  
Além das obrigações resultantes da observância da Lei nº 8.666/93 são obrigações das partes: 

 
13.1. Das Obrigações da Contratada: 
a) Executar, fielmente o contrato e os serviços deste processo de acordo com as cláusulas avençadas; 
b) Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o Contrato, sem prévia e expressa autorização da CONTRATANTE; 
c) Manter em sigilo todas as informações prestadas pelo CONTRATANTE e inerente á prestação dos serviços, não 

podendo ser divulgadas sem prévia e expressa autorização da CONTRATANTE Responsabilizar-se com as despesas 
concernentes à prestação dos serviços compreendendo, alteração de endereço, tributos, impostos, taxas, encargos 
sociais e trabalhistas, e quaisquer outros encargos que incidam direta ou indiretamente no fornecimento; 

d) Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de 
habilitação e qualificação exigidas na licitação, em consonância com o disposto no artigo 55, inciso XIII, da Lei nº 
8.666/93; 

e) Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários conforme 
parágrafo 1º, do Art. 65, Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores; 

f)    Responder por perdas e danos que vier a causar à CONTRATANTE ou a terceiros, em razão de ação ou omissão, dolosa, 
ou culposa, sua ou de seus prepostos, independentemente de outras cominações contratuais ou legais, a que estiver 
sujeita, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou acompanhamento realizado pela 
CONTRATANTE; 

g) Prestar esclarecimentos que lhe forem solicitados, atendendo prontamente eventuais reclamações relacionadas com o 
serviço prestado; 

h) Ressarcir os eventuais prejuízos causados à CONTRATANTE e/ou a terceiros, provocados por ineficiência ou 
irregularidades cometidas na prestação dos serviços do objeto; 

i)    Responsabilizar-se por todas as despesas diretas ou indiretas, tais como: salários, transportes, encargos sociais, fiscais, 
trabalhistas, previdenciários e de ordem de classe, indenizações e quaisquer outras que forem devidas aos seus 
empregados no desempenho do objeto do contrato, ficando a CONTRATANTE isenta de qualquer vínculo empregatício 
com os mesmos; 

j)   Prestar o serviço contratado, independentes de quaisquer contratempos, no prazo, locais e demais condições 
estabelecidas nesse instrumento e no edital; 

k) Cumprir e fazer cumprir, seus prepostos ou conveniados, leis, regulamentos e posturas, bem como quaisquer 
determinações emanadas das autoridades competentes, pertinentes à matéria objeto da contratação, cabendo-lhe única 
e exclusiva responsabilidade pelas consequências de qualquer transgressão de seus prepostos ou convenentes; 

l)   Assumir a responsabilidade por todas as providências e obrigações estabelecidas na legislação específica de acidentes 
de trabalho, quando: em decorrência da espécie, forem vítimas seus empregados no desempenho de serviços ou em 
conexão com eles, ainda que ocorridas em dependências da CONTRATANTE; 

m) Comunicar por escrito, qualquer anormalidade que, eventualmente, ocorra na execução dos serviços, ou que possam 
comprometer a sua qualidade; 

n) Executar as obrigações assumidas com observância a melhor técnica vigente, enquadrando-se, rigorosamente, dentro 
dos preceitos legais, normas e especificações técnicas correspondentes. 

 
13.2.  Das Obrigações da Contratante: 
a) Fiscalizar a execução do Contrato, o que não fará cessar ou diminuir a responsabilidade da CONTRATADA pelo 

perfeito cumprimento das obrigações estipuladas, nem por quaisquer danos, inclusive quanto a terceiros, ou por 
irregularidades constatadas; 

b) Assegurar, respeitadas suas normas internas, o acesso do pessoal da contratada aos locais de trabalho, desde que 
devidamente identificados; 

c) Comunicar á CONTRATADA, por escrito, qualquer irregularidade encontrada na prestação dos serviços, fixando-lhe, 
quando não pactuado, prazo para corrigi-la; 

d) Decidir acerca das questões que se apresentarem durante a vigência do Contrato; 
e) Arcar com as despesas de publicação do extrato Contrato, e dos termos aditivos que venham aa ser firmados; 
f) Notificar, por escrito, a CONTRATADA da aplicação de qualquer sanção; 
g) Efetuar o pagamento à CONTRATADA na forma e no prazo avençado, após a entrega da nota fiscal/fatura no setor 

competente; 
h) Acompanhar e fiscalizar por um representante da Administração especialmente designado, a execução dos serviços; 
i)    Paralisar ou suspender a qualquer tempo a execução dos serviços executados, de forma parcial ou total, mediante 

pagamento único e exclusivo dos serviços já executados. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DA PROIBIÇÃO 
14.1. Fica expressamente vedada à Contratada subcontratar, ceder ou transferir, total ou parcialmente, o objeto 

contratual, bem como a vinculação, o comprometimento ou alienação deste Contrato em operações de qualquer 
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natureza, sem exclusão de uma só delas, que a Contratada tenha ou venha a assumir, de modo a não prejudicar a 
realização da execução do serviço. 

 
CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA   – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1. Para dirimir quaisquer dúvidas decorrentes do presente Contrato, elegem as partes como foro, a Comarca de 
Gurupi/TO, com renúncia expressa a qualquer outro por mais privilegiado que seja. 

 
15.2.  Reger–se–á o presente Contrato, no que for omisso, pelas disposições constantes na Lei nº 8.666 de 21 de junho de 

1.993 e alterações posteriores no Convite Nº 0XX/2021 com seus anexos e ainda no Processo Administrativo Nº 
2021.006894. 

 
15.3. E, por estarem de acordo, assinam este Contrato os representantes das partes, em 04 (quatro) vias de igual teor e 

forma. 
 
 
 

Gurupi, Estado do Tocantins, aos _____dias do mês de ______________ de 2021. 
 

 
 
 
 

 
 INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO 

DE GURUPI – GURUPI PREV 
Kárita Carneiro Pereira Scotta 

CONTRATANTE 
 
 
 
 
 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 
NOME DO REPRESENTANTE 

FUNÇÃO NA EMPRESA CONTRATADA 

Testemunhas: 

 
1___________________________________________________________________________________ CPF_________________________________________ 

2____________________________________________________________________________________CPF__________________________________________ 
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CONVITE Nº 0XX/2021 
Processo Administrativo Nº 2021006894 

EXCLUSIVA 

 
ANEXO XI 

RECIBO DE CONVITE Nº 0XX/2021  
 

 
À 
Comissão Permanente de Licitação da Prefeitura Municipal de Gurupi 

 
CONVITE Nº 0XX/2021 
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2021006894 
OBJETO: LOCAÇÃO DE SOFTWARE WEB PARA IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO 

DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO PARA RPPS. 
 

Recebemos na presente data, da Comissão Permanente de Licitação da 
Prefeitura Municipal, o Convite nº 0XX/2021 e Anexos, cujo objeto é a LOCAÇÃO DE 
SOFTWARE WEB PARA IMPLANTAÇÃO, SUPORTE E MANUTENÇÃO DO SISTEMA 

PREVIDENCIÁRIO PARA RPPS, em conformidade com condições e especificações 
contidas neste Convite, bem como no Termo de Referência (Anexo I) e demais 
anexos. 

 

 Por ser verdade, firmamos o presente para que surta seus legais efeitos. 

 
Gurupi/TO, aos ________ dias do mês de ______________________ de 2021. 

 
   

______________________________________________________________________ 
                                                                  (Assinatura do representante e carimbo do CNPJ da empresa) 

 
PREENCHIMENTO OBRIGATÓRIO* 
*dispensados somente os dados que já constarem no carimbo 
 

NOME DO(A) LICITANTE: ______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________ 

CNPJ/CPF: ________________________________________________________________________________________________ 

ENDEREÇO: _______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________________________________ 

TEL/FAX: __________________________________________________________________________________________________ 

E-MAIL: ____________________________________________________________________________________________________ 


