ACORDO DE COOPERAçAO TECNICA PARA uTILlzAcAo DE SISTEMA
ELETRONICO DE LIcITAç6E5 QUE ENTRE SI CELEBRAM 0 MUNICIPIO DE
CAETANOS E 0 BANCO DO BRASIL S.A.
O MUNICIPIO DE CAETANOS, pessoa juridica de direito püblico, vinculado a
administraçäo direta, sito naAvenida da Conquista, 161— Bairro: Centro - Caetanos (BA),
inscrito no CNPJ/MF sob o n°: 16.418.717/0001-98, representado neste ato pelo seu
prefeito municipal, Exm°. Sr. PAULO ALVES DOS REIS, brasileiro, casado, Carteira de
Identidade n° 08289140-01 SSP BA e CPFIMF n° 000.103.395-66, conforme delegaçao
de competéncia que Ihe foi atribuido pelo Tribunal Regional da Bahia, em 14112/2016,
doravante denominado MUNICIPIO, e o Banco do Brasil S.A., Sociedade de Economia
Mista, corn sede no Setor Bancário Sul, Bloco C, lote 32, 240 andar, Brasilia, Distrito
Federal, inscrito no CNPJ/MF sob o nOmero 00.000.000/0001-91, neste ato representado
por seu gerente geral, NEI FABIO DO NASCIMENTO ANDRADE, brasileiro, casado,
bancário, Carteira de Identidade n° 0664335845 SSP BA e CPF/MF n° 984.695.255-49,
doravante denominado BANCO, ajustam entre si 0 presente Acordo de Cooperaçào
Técnica, doravante simplesmente ACORDO, para utilizaçâo de sistema eletrOnico de
licitaçOes, de acordo corn o processo de dispensa de licitaçào n° 034/2020, rnediante as
cláusulas e condiçOes seguintes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
O presente ACORDO tem por finalidade dispor sobre as condiçOes de utilizaçao pelo
MUNICIPIO de sistema eletrOnico de IicitaçOes disponibilizado pelo BANCO, doravante
denominado Licitaçöes-e, que possibilita realizar, por intermédio da Internet, processos
licitatOrios eletrônicos para a aquisição de bens e serviços comuns.

CLAUSULA SEGUNDA - DO FORNECIMENTO DO SISTEMA
I - 0 BANCO fornecerá ao MUNICIPIO e seus representantes legalmente designados
acesso ao LicitaçOes-e, assirn corno prestará apoio técnico necessãrio para o seu correto
uso, por meio de manuais disponibilizados na página www.Iicitacoes-e.com.br e suporte
tecnico via telefone.
II - 0 BANCO poderá cobrar das empresas fornecedoras, no momento do cadastramento
de seus representantes para utilizaçao do SISTEMA LICITAçOES-E, Os custos gerados
pela disponibilizaçao da tecnologia da informaçâo, corn base no inciso III do artigo 50 da
Lei n° 10.520, de 17/07/2002, e informaçOes constantes no Regularnento do sistema.

CLAUSULA TERCEIRA - DAS cONDIç6E5 DE USO
I - 0 MUNICIPIO e seus representantes somente ficaräo habilitados a utilizar c
cesso dE
Licitaçóes-e apOs 0 cadastramento ern agéncia do BANCO. No

-

cadastramento, o MUNICIPIO deverá fornecer documentos corn a relação de seus
representantes, corn identificaçao dos respectivos perfis de acesso (apoio, pregoeiro e
autoridade competente), os quais serào reconhecidos corno IegItirnos para realizarern
transaçöes eletrOnicas no LicitaçOes-e;
II - A partir do cadastrarnento, o MUNIC0I0 e seus representantes legais estarão
habilitados para operarem as funcionalidades do Licitaçôes-e que Ihes forern atribuIdas;
I I I - A utilizaçâo do Licitaçôes-e exigirâ o uso de chave e senha pessoal; e
IV - 0 LicitaçOes-e podera ser acessado diretarnente nos endbreços eletronicos
www.bb.com.br, opção LicitaçOes, na area salas de negócios ou www.Iicitacoes-e.corn.br,
podendo o MUNICIPIO providenciar, no seu próprio portal da Internet, conexào corn
aqueles endereços, observadas as instruçOes técnicas e de segurança do BANCO.

CLAUSULA QUARTA - DAS CARACTERISTICAS DO LIcITAç6E5-E
- Está estruturado ern funcionalidades gerais e especIficas. As funcionalidades gerais
são de acesso cornurn a todos os interessados. As especIficas são de acesso restrito aos
corn pradores e aos fornecedores cadastrados;
II - Contará corn, no rnmnirno, as funcionalidades previstas no Decreto 10.024, de
23.09.2019, classificadas em:
funcionalidades de acesso exclusivo do MUNICIPIO;
funcionalidades de acesso exclusivo dos fornecedores cadastrados; e
funcionalidades de ajuda e de consultas diversas de interesse dos usuários e dos
cidadaos ern geral.
III - 0 BANCO poderá agregar novas funcionalidades ao LicitaçOes-e e analisar a
viabilidade técnica de irnplantaçao de sugestOes do MUNICIPIO;
IV - Todas as transaçOes realizadas nas funcionalidades especIficas registrarão os
usuários que as realizararn e utilizarão procedirnentos de segurança, tais corno:
autenticaçào, assinatura digital de docurnentos eletrOnicos, segurança criptográfica,
histOrico de chaves/senhas, cOpia de segurança, dentre outros;
V - As modalidades de Iicitação passIveis de serern efetuadas por meio do Licitaç
serão aquelas perrnitidas ern Lei. 0 Licitaçôes-e possibilitará, aindajiIi
aqu

de bens e contrataçào de obras e serviços, nos casos de dispensa de Iicitaçao previstos
nos incisos I e II do artigo 24 da Lei de LicitaçOes; e
VI 0 LicitaçOes-e cflsponibilizará, apOs o encerrarnento do processo IicitatOrio, caso haja
interesse do MUNICIPIO, arquivo retorno corn as inforrnaçöes relativas aos processos
IicitatOrios homologados.
-

CLAUSULA QUINTA DOS DIREITOS E DAS OBRIGA(;OES
-

I DO MUNIC1PIO
-

responsabilizar-se pelo uso sigiloso e correto das chaves e senhas, nâo cabendo ao
BANCO a responsabilidade por eventuais danos decorrentes de seu uso indevido,
inclusive por terceiros;
observar as disposiçOes legais vigentes para a realização dos procedirnentos de cada
modalidade de Iicitaçao OU os referentes a aquisiçäo de bens, obras e serviços nos
casos de dispensa ou inexigibilidade de licitaçäo, por interrn(?dio de meio eletrOnico;
responsabilizar-se pelo correto uso e por todas as transaçOes eletrOnicas efetuadas nas
funcionalidades especificas restritas ao seu âmbito, no Licitaçôes-e, por parte de
seus representantes legais;
hornologar as resultados das IicitaçOes no LicitaçOes-e;
utilizar a rede de agências do BANCO, para efetuar os pagarnentos aos licitantes
vencedores;
responsabilizar-se por todas as condiçOes legais, tecnicas, financeiras e econOrnicas
pactuadas corn os fornecedores, por rneio do LicitaçOes-e e durante qualquer fase do
processo licitatOrio, nao cabendo ao BANCO qualquer participaçäo ou
responsabilidade, ern especial, na elaboração de editais e avisos, julgarnento de
recursos e impugnaçOes, formalizaçao de contratos, acompanhamento e fiscalizaçao
de sua execuçâo;

decidir sobre as casos de suspensào e prorrogaçào dos processos IicitatOrios,
principalrnente quanto a prorrogação do periodo de acolhirnento de propostas e
disputa de sala virtual, quando da desconexão de seus computadores ou do
LicitaçOes-e, da rede rnundial de computadores Internet;
-

~e

h) responsabilizar-se pelo armazenamento dos dados referentes a cada processo
IicitatOrio, após o prazo de guarda das inforrnaçOes pelo BANCO;
I) ressarcir mensalmente o BANCO dos valores correspondentes a despesas e custos
corn a disponibilizaçao do LicitaçOes-e, nos termos da Cláusula Sexta.
II - DO BANCO
Manter o funcionarnento do Licitaçôes-e, comprometendo-se em analisar e
implernentar, a seu critério, quando necessárias e viáveis, alteraçOes visando a
meihoria do LicitaçOes-e;
Restabelecer, com major brevidade possIvel, o Licitaçöes-e, quando eventualmente
ocorrer a sua indisponibilidade, por rnotjvos técnicos, faihas na Internet ou por outras
circunstâncias alheias a vontade do BANCO, nâo assurnindo qualquer
responsabilidade pelas ocorréncias a que nâo tiver dado causa;
Indisponibilizar o LicitaçOes-e para utilizaçao, corn prévio aviso ao MUNICIPIO, por
mejo de mensagem eletrOnica, ern funçäo da necessidade de realizaçâo de
rnanutenção, reparos inadiáveis, alteraçOes e outras exigéncias técnicas. Quando a
rnanutençào do Licitaçöes-e ocorrer em dias não üteis, não caberá ao BANCO a
promoçào de prévio aviso ao MUNICIPIO;
Manter sigilo sobre as transaçOes bancárias e/ou financeiras, na forrna da Lei
Complernentar fl.0 105, de 10.01.2001 e sobre as inforrnaçOes consideradas corno
sigilosas pelo regularnento do pregâo eletrOnico (chaves, senhas, identificaçao do
fornecedor autor do rnenor lance, ate o rnornento da divulgaçäo do resultado da
licitaçao, dentre outras);
Prestar, ao MUNIC1PIO, suporte técnico via telefone, serviço de e-mail ou, havendo
necessidade, visita dorn icil jar pela agéncia de relacionarnento;
Disponibilizar canais de cornunicação para inforrnaçOes, sugestOes, reclarnaçOes ou
quaisquer outros esclarecirnentos que se fizerern necessários;
Suspender o acesso ao LicitaçOes-e em caso de tentativa de violação ao respectivo
sItio, não observância da legislaçao que normatiza as cornpras e contrataçöes via
Internet, descumprimento das obrigaçoes previstas neste ACORDO ou qualquer outra
circunstância que possa vir a colocar ern risco a segurança e a integridade do serviço
disponibilizado aos usuários ou da Iicitação ern curso, rnediante cornunicaçao ao
MUNICIPIO e, quando necessário, aos fornecedores cadastrados; e
Manter arrnazenado por 30 (trinta) dias Os dados dos processos Iicitatórios concluidos.

CLAUSULA SEXTA - DO RESSARCIMENTO

o

MUNIC1PI0 ressarcirá mensalrnente o BANCO das despesas e custos pela
disponibilizaçao da tecnologia da inforrnaçao, Os seguintes valores:

P5 222,51 (duzentos e vinte e dois reals e cinquenta e urn centavos) por processo
IicitatOrio aberto no Licitaçöes-e, acrescido de PS 11,77 (onze reals e setenta e sete
centavos) por lote que tenha alcançado sua situaçâo final.
Parágrafo Primeiro - 0 ressarcirnento dos valores previstos nesta Clâusula será
efetuado pelo MUNICFPIO ate o quinto dia ütil do rnês subsequente, e englobará todas as
licitaçOes e lotes disputados no mês anterior, POT meio de débito de conta cofrente no
115.598-9, na agéncia: 0188-0.
Parágrato Segundo - As despesas previstas nesta Clâusula, para 0 exercicio corrente,
serão previstas ern dotaçâo orçarnentãria a conta do prograrna n° 0302 - SECRETARIA
MUNICIPAL DE ADMINI5TRAçAQ E PLANEJAMENTO, de acordo corn a Nota de
Empenho n° 540/2020. As despesas a serern executadas nos exercIcios seguintes, serào
supridas em orçarnentos de exercIcios futuros, de acordo corn notas de ernpenhos a
serern ernitidas e entregues ao BANCO a cada exercIclo fiscal.
Parágrafo Terceiro - 0 näo pagarnento do ressarcimento dos custos no prazo pactuado,
irnplicará na incidência de multa de 2% (dois por cento) e juros rnoratários de 1% (urn por
cento) ao rnês ou fraçào, sobre o valor inadimplido, contados a partir da data do
vencirnento ate a efetiva regularização.

CLAUSULA SETIMA - DA PUBLICIDADE
Fica assegurado ao MUNIC1PIO e ao BANCO o direito de anunciar ao rnercado 0
presente ACORDO ora celebrado, de forrna e rnaneira a atender a estratOgia de
marketing de arnbas as partes.

Parágrafo LJnico - 0 MUNICIPIO, ao divulgar qualquer reduçào de custos diretos ou
indiretos ou eventual ganho gerados pelo uso do Licitaçöes-e, comprornete-se a destacar
que 0 LicitaçOes-e foi disponibilizado pelo BANCO.

CLAUSULA OITAVA - DA CESSAO

Fica vedado a qualquer das partes, sern a expressa anuência da outra, transferir ou
ceder, a qualquer tItulo, Os direitos e obrigaçOes assumidos neste ACORDO.

CLAUSULA NONA - DA RE5ILIcA0
As partes, unilateralmente, poderào resilir o presente ACORDO, independentemente do
motivo, mediante prévio aviso de 90 (noventa) dias.
Parágrato Unico - Da resiliçào näo caberão direitos indenizatOrios, ficando as partes
obrigadas ao cumprimento das obrigaçOes assumidas, ate o final do prazo referido nesta
ctáusula.
CLAUSULA DECIMA - DO PRAZO
presente ACORDO vigerá pelo prazo de 01 (urn) ano, a partir da data da sua
assinatura, podendo ter sua duraçao prorrogada por mais 01 (urn) ano e ser resilido a
qualquer tempo, nos terrnos da cláusula anterior.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DA PuBLIcAçAO
MUNICIPIO publicarâ extrato do presente ACORDO no Diário Oficial do Estado, o que
deverâ ocorrer ate 20 (vinte) dias após a sua assinatura, podendo ser alterado ou
prorrogado mediante lavratura de termo aditivo.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DO FORO
As partes elegem o foro de Caetanos da sede do MUNIC1PIO, corn renüncia expressa a
qualquer outro, por rnais privilegiado que seja, para dirimir dUvidas que possam decorrer
do presente ACORDO.

E por estarern justos e acordados, assinarn o presente em 02 (duas) vias de igual teor e
forrna, que lerarn e achararn conforme, na presença das testemunhas que tambern o
assinarn.

Caetanos (BA), 29 de juiho de 2020
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