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PREGÃO PRESENCIAL para Sistema de Registro de Preços - SRP
Processo nº. 0124/2017

PP-SRP N.º 035/2017

O MUNICÍPIO DE BARRA DO CHOÇA - BAHIA, através do PREFEITO, consoante atribuições
que lhe conferem por Lei, e tendo em vista o disposto na Lei Federal nº. 10.520, de 17 de julho de
2002, e subsidiariamente na Lei Federal nº. 8.666/93, com as alterações da Lei Federal nº. 8.883/94,
Decreto Federal nº. 3.555/00, alterado pelo Decreto Federal nº. 3.693/00 e Lei Complementar nº
123/06, torna público que fará realizar ÀS 08:30 HORAS DO DIA 19 DE ABRIL DE 2017, em sua
sede, situada à Av. Getúlio Vargas, nº. 451 – Bairro Centro, na Cidade de Barra do Choça - Bahia, o
PROCESSO LICITATÓRIO na modalidade PREGÃO, do tipo MENOR PREÇO POR LOTE
para seleção da proposta mais vantajosa visando o REGISTRO DE PREÇOS PARA
CONTRATAÇÃO FUTURA DE PESSOAS JURÍDICAS OBJETIVANDO A LOCAÇÃO,
IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS COM DIREITO AO USO MENSAL DE
SOFTWARES
DE
PLANEJAMENTO
ORÇAMENTÁRIO,
ADMINISTRATIVO,
FINANCEIRO, CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO; GERENCIAMENTO TRIBUTÁRIO
E NOTA FISCAL ELETRÔNICA; CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS (FOLHA DE
PAGAMENTO) COM CONTRACHEQUE ONLINE; SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO
ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA; CONTROLE PATRIMONIAL, FROTA E
COMBUSTÍVEIS; PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE BARRA DO CHOÇA - BA, com entrega gradativa e recursos provenientes dos Tesouros
Municipal e Federal, conforme objeto e demais indicações, na forma consubstanciada nas cláusulas
deste Edital.

Adiodato José de Araújo
Prefeito

SERÁ SEMPRE CONSIDERADO O HORÁRIO DE BRASÍLIA PARA AS INDICAÇÕES DE
TEMPO CONSTANTES NESTE EDITAL

Prefeitura Municipal de Barra do Choça - PMBC
Av. Getúlio Vargas, n. 451 – Bairro Centro
Telefone: (77) 3436-3000
e-mail: licitacao@barradochoca.ba.gov.br
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PARTE A – PREÂMBULO
I REGÊNCIA LEGAL
Lei 123/2006, Lei Federal nº 10.520, de 17 de julho de 2002, regulamentada pelos Decretos n.ºs 3.555 e
3.693, bem como pela Lei Federal nº 8.666, de 21 de junho de 1993 atualizada, Lei Municipal n.º 173 de
17 de novembro de 2010, Decreto Municipal n.º 036 de 16 de janeiro de 2009, Decreto Municipal n.º 030
de 02 de janeiro de 2017 e Decreto Municipal n.º 033 de 02 de janeiro de 2017.
II ÓRGÃO/REPARTIÇÃO INTERESSADA E SETOR:
Secretaria Municipal de Administração e Planejamento
III NÚMERO DE ORDEM:

Pregão Presencial para
Registro de preço

N.º 035/2017

IV TIPO DE LICITAÇÃO:
( X ) Menor preço por lote

V FINALIDADE DA LICITAÇÃO/OBJETO:
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE PESSOAS JURÍDICAS
OBJETIVANDO A LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS COM
DIREITO AO USO MENSAL DE SOFTWARES DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO,
ADMINISTRATIVO,
FINANCEIRO,
CONTÁBIL
E
CONTROLE
INTERNO;
GERENCIAMENTO TRIBUTÁRIO E NOTA FISCAL ELETRÔNICA; CONTROLE DE
RECURSOS HUMANOS (FOLHA DE PAGAMENTO) COM CONTRACHEQUE ONLINE;
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA; CONTROLE
PATRIMONIAL, FROTA E COMBUSTÍVEIS; PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA - BA, com entrega gradativa e recursos
provenientes dos Tesouros Municipal e Federal, conforme objeto e demais indicações, na forma
consubstanciada nas cláusulas deste Edital.
VI PROCESSO ADMINISTRATIVO 0124/2017
VII Dotação Orçamentária: A ser informada no momento da contratação
VIII – REGIME DE EXECUÇÃO
Indireto Por Preço global

Endereço:
Data:

IX – PRAZO
O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses.

X LOCAL, DATA E HORÁRIO PARA INÍCIO DA SESSÃO PÚBLICA DA LICITAÇÃO:
Prefeitura Municipal de Barra do Choça, Av. Getúlio Vargas, n.º 451 - Bairro: Centro,
CEP: 45.120-000
19 de Abril de 2017
Horário:
08h30min

XI – DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO
Poderão participar deste Pregão pessoas jurídicas que atenderem a todas as exigências estabelecidas
a)
neste Edital
Não poderão participar da presente licitação os que estejam suspensos de licitar ou impedidos de
b) contratar com qualquer entidade integrante da Administração Pública Municipal, Estadual ou
Federal, direta ou indireta.
c) Nenhum licitante poderá representar mais de uma empresa.
d) Não poderá participar da presente licitação consórcio de empresas.
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XII AQUISIÇÃO, LOCAL, HORÁRIO E RESPONSÁVEL PELOS ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE
INSTRUMENTO:
O Edital poderá ser consultado e/ou adquirido através do site: http://www.barradochoca.com.br ou pelo email: licitacao@barradochoca.ba.gov.br, no portal de transparência do município, ou na Prefeitura
Municipal de Barra do Choça - PMBC na Av. Getúlio Vargas, n.º 451 – Centro, CEP: 45.120-000 – Barra
do Choça – BA.
(77) 3436-3000
Horário: 08:00 às 12:00 das 14:00 às 18:00 horas.
Telefone:
Servidor responsável
decreto de designação:

a)
b)

c)

d)
e)

a)
b)
c)
d)
e)

e

Cintia Alves da Silva Araújo
Designada através do Decreto nº. 030/2017

XIII PARA A HABILITAÇÃO DOS INTERESSADOS, EXIGIRSEÃO OS DOCUMENTOS RELATIVOS A:
XIII.1 – HABILITAÇÃO JURÍDICA, COMPROVADA MEDIANTE A APRESENTAÇÃO:
De prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ.
Em se tratando de sociedades empresariais, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas
eventuais alterações supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados, quando for o
caso, dos documentos societários comprobatórios de eleição ou designação e investidura dos atuais
administradores.
No caso de sociedades simples, do ato constitutivo, estatuto ou contrato social, com suas eventuais
alterações supervenientes em vigor, devidamente registrados, acompanhados dos atos comprobatórios
de eleição e investidura dos atuais administradores.
Decreto de autorização, no caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato
de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade
assim o exigir.
Alvará de funcionamento da sede da licitante
XIII.2 – REGULARIDADE FISCAL, COMPROVADA MEDIANTE A APRESENTAÇÃO:
Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal da sede do licitante.
Prova de regularidade para com a Fazenda Federal com a Previdência Social, em conformidade com os
termos do Decreto Federal n.º 8.302/2014
Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a
apresentação do Certificado de Regularidade do FGTS – CRF.
Apresentação da Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT)
Para participação nesta licitação as microempresas e empresas de pequeno porte deverão apresentar
toda a documentação de habilitação exigida, inclusive para efeito de comprovação de regularidade
fiscal, mesmo que esta contenha alguma restrição, tendo em vista, que a elas restará assegurado o
direito decorrente do art. 43 da LC nº. 123/2006.

XIII. 3 – QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, COMPROVADA ATRAVÉS DE:
Comprovação de aptidão para o desempenho de atividade pertinente e compatível em características,
a) com o objeto da licitação, quantitativo e prazo de entrega através da apresentação de atestado,
fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.
Cada lote exigirá no termo de Referência (em anexo) as qualificações técnicas mínimas para
b)
implantação e gerenciamento de cada software.
XIII. 4 – QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA
Deverá ser comprovada mediante a apresentação de:
Certidão negativa de falência ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da Pessoa Jurídica, com
a) data de no máximo 30 (trinta) dias da data da sessão da abertura dos envelopes contendo toda a
documentação de habilitação.
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Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (2015), já exigíveis e
apresentados na forma de lei, que comprovem boa situação financeira da empresa, vedada a sua
substituição por balancetes ou balanços provisório, acompanhado de seus respectivos Termos de
b)
Abertura e Encerramento, devidamente registrados na Junta Comercial ou Cartórios de Títulos e
Documentos. As Empresas de Pequeno Porte e aquelas enquadradas na Lei 123/2006 poderão
apresentar Extrato do Simples Nacional em substituição ao Balanço Patrimonial.
c) Certidão simplificada da JUCEB emitida no ano vigente
XIII. 5 DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR
Conforme o inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal deverá ser apresentado declaração quanto ao
trabalho do menor, conforme modelo constante do Anexo IV deste Instrumento.
PARTE B – DISPOSIÇÕES GERAIS
1. Termo de Referência:
1.1. Origem dos Recursos: Tesouros Municipal e Federal.
1.2. Responsável Técnico: As dúvidas referentes às especificações dos produtos/serviços
deverão ser reportadas a:
DANILO
SILVA
ALVES;
Telefone:
(77)
3436-3010,
e-mail:
nucleotic@barradochoca.ba.gov.br;
1.3. Fiscal do Contrato:
- DANILO SILVA ALVES
1.4. Local da entrega:
- Prefeitura Municipal de Barra do Choça, localizada à: Av. Getúlio Vargas, n.º 451, Bairro:
Centro, Barra do Choça – Bahia – CEP 45.120-000.
1.5. Forma de fornecimento dos produtos/ prestação dos serviços: Gradativa, através da
emissão e encaminhamento de Pedido(s) /Ordem de Compra(s) ao respectivo fornecedor,
vencedor do lote licitado.
1.6. O prazo para entrega: Em até 24 (vinte e quatro) horas, após a emissão da ordem de
compra pelo contratante.
1.7. Os pedidos serão feitos em quantidades totais ou divididos, conforme a necessidade e
solicitação da Unidade Requisitante.
1.7.1.
1.7.2.
1.8.3

1.8
1.9

O prazo de validade da ata que rege o presente processo será de 12 (doze)
meses, contados de sua assinatura.
O prazo de vigência do contrato que rege o presente processo será 12 (doze)
meses, a partir da sua assinatura.
O pagamento pelo fornecimento do objeto licitado será efetuado 30 (trinta)
dias a contar da data de recebimento e confirmação dos produtos licitados por
parte da Unidade Requisitante, juntamente com o recebimento da Nota Fiscal.

A contratação com a empresa vencedora obedecerá às condições do edital e do
instrumento de contrato constante do anexo V deste Edital.
O(s) fornecimento(s) do objeto desta licitação não poderá(ão) sofrer solução de
continuidade durante todo o prazo da sua vigência, devendo ser executados por
empregados da contratada, sob a inteira responsabilidade funcional e operacional desta,
mediante vínculo de subordinação dos trabalhadores para com a empresa contratada,
sobre os quais manterá estrita e exclusiva fiscalização.
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1.10 A forma de entrega deverá ser feita no local designado pelo setor solicitante.
2. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
2.1 Somente serão admitidos a participar desta licitação os interessados que atenderem a
todas as exigências contidas neste instrumento e nos seus anexos, e que pertençam ao
ramo de atividade pertinente ao objeto licitado.
2.2 Não serão admitidas empresas em consórcio nem as que estejam suspensas
temporariamente de participar e de licitar com a Administração Pública ou ainda, as
declaradas inidôneas.
2.3 Fica impedida de participar desta licitação e de contratar com a Administração Pública a
pessoa jurídica constituída por membros de sociedade que, em data anterior à sua criação,
haja sofrido penalidade de suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
ou tenha sido declarada inidônea para licitar e contratar e que tenha objeto similar ao da
empresa punida.
2.4 É vedado ao agente político e ao servidor público de qualquer categoria, natureza ou
condição, celebrar contratos com a Administração direta ou indireta, por si ou como
representante de terceiro, sob pena de nulidade, ressalvadas as exceções legais, previstas
na Lei Federal nº 8.666/93, atualizada.
3. REGÊNCIA LEGAL DA LICITAÇÃO
Esta licitação obedecerá, integralmente, as disposições da Lei 123/06, Lei Federal nº 10.520, de 17 de
julho de 2002, bem como pela Lei nº. 8.666, de 21 de junho de 1993, e posteriores alterações, no que
for pertinente.
3.1 DA JUSTIFICATIVA PELA NÃO UTILIZAÇÃO DE PREGÃO ELETRÔNICO
3.1 Apesar da determinação legal contida no art. 1º, § 1º do Decreto Federal n.º 5.504/2005,
onde fica estabelecido que nas licitações realizadas com a utilização de recursos
repassados a título de aditamento de convênios, instrumentos congêneres ou de
consórcios públicos que envolvam repasse voluntário de recursos públicos da União, para
aquisição de bens e serviços comuns, será obrigatório o emprego da modalidade pregão,
nos termos da Lei no 10.520, de 17 de julho de 2002, e do regulamento previsto no
Decreto no 5.450, de 31 de maio de 2005, sendo preferencial a utilização de sua forma
eletrônica, de acordo com cronograma a ser definido em instrução complementar.
A não utilização do pregão em sua forma eletrônica se justifica, pois este Município está
em fase de regulamentação do pregão na forma eletrônica, bem como em negociação com
prestadores que oferecem o serviço de gerenciamentos de pregões eletrônicos. Como o
Município não possui regulamentada a modalidade eletrônica, e tal procedimento
depende de Convênio do Município com as entidades que promovem tal procedimento, a
Gestão atual, nos primeiros procedimentos, ainda que fosse obrigada, não poderia fazer
seu uso.
Por esta razão, a administração ampliará a forma de divulgação da convocação,
inicialmente estabelecida pela Lei Federal n.º 10.520/2002, publicando nos Diários
Oficiais (Municipal, Estadual e Federal), além de jornal de grande circulação.
4. CREDENCIAMENTO
4.1 O representante legal do licitante, deverá se apresentar para credenciamento junto ao
Pregoeiro e Equipe de Apoio, no horário e local estabelecido no preâmbulo deste Edital,
munido de documento de identificação. Reputa-se credenciada a pessoa física
regularmente designada para representar a licitante no processo licitatório.
4.2 O credenciamento de sócios far-se-á através da apresentação do ato constitutivo, estatuto
ou contrato social, e no caso das sociedades por ações, acompanhado do documento de
eleição e posse dos administradores.
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4.3 O credenciamento de mandatários far-se-á mediante a apresentação de procuração por
instrumento público ou particular que contenha, preferencialmente, o conteúdo constante
do modelo do anexo III, devendo ser exibida, no caso de procuração particular, a prova
da legitimidade de quem outorgou os poderes, através de reconhecimento de firma do
outorgante.
4.4 Cada licitante poderá credenciar apenas um representante, ficando este restrito a apenas
uma representação.
4.5 Os documentos referidos nos itens anteriores poderão ser apresentados em original, cópia
autenticada ou cópia simples acompanhada do original, para que possam ser autenticados.
5. PROPOSTAS DE PREÇO E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
5.1 QUANTO À FORMA E VALIDADE
5.1.1 Os documentos da proposta de preços e da habilitação deverão estar dispostos
ordenadamente, contidos em 02 (dois) envelopes distintos, lacrados, indevassados, os
quais deverão estar rubricados pelo represente legal da empresa, ou por seu mandatário,
devendo ser identificados no verso à razão social da empresa, os Itens de II a VI do
preâmbulo, além da expressão, conforme o caso Envelope A – Proposta de Preços, ou
Envelope B – Habilitação (conforme abaixo).
ENVELOPE “A” PROPOSTA DE PREÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA-PMBC
PREGÃO PRESENCIAL Nº ______/2017
ENVELOPE “B” DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA-PMBC
PREGÃO PRESENCIAL Nº ______/2017

5.1.2

5.1.3

5.2

A proposta de preços deverá estar em original, digitada apenas no anverso, sem emendas,
rasuras, ressalvas ou entrelinhas, rubricada em todas as folhas, datada e assinada pelo
representante legal da licitante, ou por seu mandatário.
Os documentos relativos à habilitação deverão ser apresentados em original, cópia
autenticada ou cópia simples acompanhada do original, para que possam ser autenticados.

PROPOSTA DE PREÇOS
5.2.1 O proponente deverá elaborar a sua proposta de preços de acordo com as exigências
constantes do anexo I, em consonância com o modelo do anexo II, expressando os
valores em moeda nacional – reais e centavos, em duas casas decimais (exceto quando o
objeto for referente a combustível ou medicamentos), ficando esclarecido que não serão
admitidas propostas alternativas.
5.2.2 Ocorrendo divergência entre o preço por item em algarismo e o expresso por extenso,
será levado em conta este último.
5.2.3 A proposta apresentada deverá incluir todas e quaisquer despesas necessárias para o fiel
cumprimento do objeto desta licitação, inclusive todos os custos com material de
consumo, salários, encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da
contratada, como também fardamento, transporte de qualquer natureza, materiais
empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados, depreciação,
aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que,
direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela contratada das
obrigações.
5.2.4 Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas,
considerando a condição de pagamento à vista, não devendo, por isso, computar qualquer
custo financeiro para o período de processamento das faturas.
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5.2.5

5.2.6

5.2.7

5.2.8

5.2.9

A proposta de preços terá prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data fixada
no item X do preâmbulo para início da sessão pública, facultado, porém, aos
proponentes estender tal validade por prazo superior.
Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de
pagamento na formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a
proponente que assim o fizer.
Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste instrumento, nem
propostas com preço global ou unitário simbólico, irrisório, incompatíveis com os preços
dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos.
Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências deste
Instrumento ou que consignarem valor global superior aos praticados no mercado ou com
preços manifestamente inexequíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter
demonstrada sua viabilidade através de documentação que comprove que os custos dos
insumos são coerentes com os de mercado e que os coeficientes de produtividade são
compatíveis com a execução do objeto do contrato.
A formulação da proposta implica para o proponente a observância dos preceitos legais e
regulamentares em vigor, tornando-o responsável pela fidelidade e legitimidade das
informações e dos documentos apresentados.

5.3 HABILITAÇÃO
5.3.1 Para a habilitação dos interessados na licitação, exigir-se-ão, exclusivamente, os
documentos mencionados no item XIII do preâmbulo.
6. PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO
6.1 FASE INICIAL
6.1.1 A sessão pública do pregão terá início no dia, hora e local designados no item X do
preâmbulo, devendo o representante da licitante efetuar o seu credenciamento,
comprovando que possui os necessários poderes para formulação de propostas, lances,
negociação e para a prática dos demais atos inerentes ao certame.
6.1.2 Concluída a fase de credenciamento, os licitantes entregarão ao pregoeiro a Declaração
de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação, conforme o
modelo constante do anexo VI, o Envelope A Propostas de Preços e o Envelope B –
Habilitação.
6.1.3 Iniciada a sessão pública do pregão e efetuada a entrega dos Envelopes A e B, com a
respectiva documentação, não cabe desistência da proposta.
6.1.4 A abertura dos envelopes relativos aos documentos das propostas e de habilitação será
realizada sempre em ato público, do qual se lavrará ata circunstanciada assinada pelos
licitantes e pelo pregoeiro.
6.1.5 O pregoeiro procederá à abertura dos Envelopes A, conferirá e examinará as propostas
nele contidas, bem como a regularidade das mesmas.
6.1.6 O pregoeiro, após o exame e conferência das propostas, classificará a de menor preço e
aquelas que tenham apresentado valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por
cento) relativamente à de menor preço.
6.1.7 Quando não forem verificadas, no mínimo 03 (três) propostas escritas de preços nas
condições definidas no item anterior, o pregoeiro classificará as propostas subsequentes,
até o máximo de 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais,
quaisquer que sejam os preços oferecidos nas propostas escritas.
6.1.8 No caso de empate entre duas ou mais propostas, o pregoeiro selecionará todas as
propostas em condições de igualdade para a etapa competitiva de lances verbais e
ocorrendo empate nas propostas que não permita mais lances, a licitação será decidida
por sorteio.
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6.1.9

Havendo apenas uma proposta, desde que atenda a todas as condições do edital e esteja
com o preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita devendo o
pregoeiro negociar, visando obter preço melhor.
6.1.10 Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, o pregoeiro suspenderá o
pregão e estabelecerá uma nova data, com prazo não superior a 03 (três) dias úteis,
para o recebimento de novas propostas.

6.2 ETAPA COMPETITIVA DE LANCES VERBAIS
6.2.1
Após a classificação das propostas, será dado início à etapa de apresentação de lances
verbais pelos proponentes selecionados, que deverão, de forma sucessiva e distinta,
apresentar seus lances, a começar com o autor da proposta selecionada de maior preço e
seguido dos demais, em ordem decrescente, até que não haja mais cobertura da oferta de
menor valor. A diminuição da proposta decorrente da competição por lances verbais
será estabelecida em percentual que deverá ser descontado no valor da proposta
inicial de cada item que compõe o Lote.
6.2.2
Somente serão admitidos lances verbais em valores inferiores aos anteriormente
propostos pelo mesmo licitante (redação dada pela Lei nº. 9.658 de 04 de outubro de
2005, não poderá ser igual a outro lance já ofertado.
6.2.3
A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a
exclusão do licitante da etapa de lances e na manutenção do último preço apresentado
pelo licitante, para efeito de ordenação das propostas.
6.2.4
Encerrada a etapa de lances, caso o menor preço tiver sido ofertado por microempresa ou
empresa de pequeno porte, que tenha declarado sua situação como tal na forma
estabelecida no item 5.1.4 deste Edital, esta será declarada vencedora;
6.2.5
Caso a proposta de menor preço tiver sido ofertada por empresa que não seja
microempresa ou empresa de pequeno porte, ou que não tenha declarado sua situação
como tal na forma estabelecida no item 5.1.4 deste Edital, o Pregoeiro analisará as
propostas de preços com valores até 5% (cinco por cento) superiores à de menor preço e:
6.2.6
Não havendo, dentro desse intervalo, proposta apresentada por microempresa ou empresa
de pequeno porte, será declarada vencedora a empresa que ofertou a proposta de menor
preço;
6.2.7
Havendo, dentro desse intervalo, proposta(s) apresentada(s) por microempresa(s) ou
empresa(s) de pequeno porte, o Pregoeiro procederá da seguinte forma:
6.2.8
Dará oportunidade à microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada
para que apresente uma última oferta, de valor obrigatoriamente inferior ao da proposta
de menor preço;
6.2.9
Se a microempresa ou empresa de pequeno porte, convocada na forma do item anterior,
efetivar nova oferta de preço, será, então, declarada vencedora;
6.2.10 Caso contrário, será convocada a microempresa ou empresa de pequeno porte
classificada subsequentemente, e as demais, obedecida a ordem classificatória, para o
exercício do mesmo direito;
6.2.10.1 Caso a vencedora seja uma Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte, em havendo
alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal de participante, a mesma não
será inabilitada de imediato, nos termos do que preconiza a Lei Complementar nº.
123/06, a esta será concedida o prazo de dois dias úteis, podendo ser prorrogado por
igual período, a critério da Administração, para regularização das pendências verificadas,
sendo que, a ausência da regularização no prazo ora assinalado implicará na decadência
do seu direito de ser contratada, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de classificação, para firmar a contratação, ou revogar a
licitação.
6.2.11 Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta
escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação.
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6.2.12

6.2.13

6.2.14
6.2.15

6.2.16

6.2.17
6.2.18

Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o pregoeiro examinará
a aceitabilidade da primeira oferta classificada quanto ao objeto e valor, decidindo
motivadamente a respeito.
Sendo aceitável a proposta de menor preço, o pregoeiro dará início à fase de habilitação
com a abertura do envelope contendo a documentação do proponente da melhor oferta,
confirmando as suas condições de habilitação.
Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o licitante habilitado será
declarado vencedor.
Se a oferta não for aceita ou se o licitante desatender às exigências habilita tórias, o
pregoeiro examinará a oferta subsequente, na ordem de classificação, verificando a sua
aceitabilidade e procedendo à habilitação do proponente e assim sucessivamente até a
apuração de uma proposta que atenda às condições estabelecidas neste edital, sendo o
respectivo licitante declarado vencedor.
O pregoeiro, juntamente com a equipe de apoio, lavrará ata circunstanciada da sessão, na
qual serão registrados, dentre outros, os seguintes elementos: os licitantes credenciados;
as propostas escritas e os lances verbais apresentados, na ordem de classificação; a
análise da documentação exigida para habilitação; os recursos interpostos e demais
ocorrências relevantes.
A Ata da sessão deverá ser assinada pelo pregoeiro, equipe de apoio e licitantes presentes.
Para a contratação, será observada, em caso de negociação, proposta de preços
readequada ao que foi ofertado no lance verbal, que deverá guardar compatibilidade com
a proposta escrita, a qual deverá ser apresentada no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis,
após o encerramento da sessão.

7. RECURSOS
7.1 Declarado o vencedor, ao final da sessão, qualquer licitante poderá manifestar,
motivadamente, a intenção de recorrer da decisão do pregoeiro, através do registro da
síntese das suas razões em ata, sendo que a falta de manifestação imediata e motivada
implicará a decadência do direito de recurso e, consequentemente, a adjudicação do
objeto da licitação ao licitante vencedor pelo pregoeiro.
7.2 Manifestada a intenção de recorrer, será concedido o prazo de 03 (três) dias úteis para a
apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados
para apresentarem contrarazões, se quiserem, em igual prazo, cuja contagem terá início
no primeiro dia útil subsequente ao do término do prazo do recorrente.
7.3 O exame, a instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade superior do órgão ou
entidade promotora da licitação, será realizado pelo pregoeiro no prazo de até 03 (três)
dias úteis.
7.4 A autoridade superior do órgão promotor do pregão terá o prazo de até 03 (três) dias
úteis para decidir o recurso.
7.5 O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de
aproveitamento.
8. ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
8.1 Decididos os recursos eventualmente interpostos e constatada a regularidade dos atos
procedimentais, a autoridade superior adjudicará o objeto licitado ao licitante vencedor,
homologando, em seguida, o procedimento licitatório.
8.2 A licitante que convocada para assinar o Contrato e deixar de fazê-lo no prazo fixado dela
será excluída, sem prejuízo das aplicações das penalidades cabíveis.
8.3 A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicarão direito à
contratação.
9. CONTRATAÇÃO
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9.1

9.2
9.3

9.4
9.5

9.6
9.7

O adjudicatário será convocado a assinar o termo de contrato decorrente do processo
licitatório, ou instrumento equivalente, se for o caso, no prazo de até 3 (três) dias
corridos, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas
na Lei nº 8666/93 e posteriores alterações, podendo solicitar sua prorrogação por igual
período, por motivo justo e aceito pela Administração.
Como condição para celebração da contratação, o licitante vencedor deverá manter todas
as condições de habilitação.
Se o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade de sua proposta, não
celebrar o contrato, é facultado à Administração, sem prejuízo da aplicação das sanções
previstas na legislação pertinente, examinar e verificar a aceitabilidade das propostas
subsequentes, na ordem de classificação, bem como o atendimento, pelo licitante, das
condições de habilitação, procedendo à contratação.
A assinatura do contrato deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou
mandatário com poderes expressos.
A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou
supressões que se fizerem no objeto, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, na forma prevista no art. 65, inciso II, § 1º da Lei nº. 8.666/93
atualizada.
As supressões poderão ser superiores a 25% (vinte e cinco por cento), desde que haja
resultado de acordo entre os contratantes.
A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio
contrato, quando for o caso, as atualizações, compensações ou apenações financeiras
decorrentes das condições de pagamento nele previstas, bem como o empenho de
dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor corrigido, não
caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila,
dispensando a celebração de aditamento.

10. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
10.1 Os pagamentos devidos à contratada serão efetuados através de ordem bancária ou crédito
em conta corrente, no prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da emissão da Nota
Fiscal.
10.2 Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua
regularização por parte da contratada.
10.3 A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora,
será calculada considerando a data do vencimento da obrigação e do seu efetivo
pagamento, de acordo com a variação do INPC do IBGE pro rata tempore.
10.4 O contratante descontará da fatura o valor correspondente às faltas ou atrasos na entrega
dos fornecimentos ocorridos no mês, com base no valor do preço vigente.
10.5 As faturas far-se-ão acompanhar da documentação probatória relativa ao recolhimento
dos impostos relacionados com a prestação do serviço, no mês anterior à realização dos
fornecimentos.
11.

MANUTENÇÃO DE CONDIÇÕES DA PROPOSTA / REAJUSTAMENTO E
REVISÃO
11.1 Em consonância com a Lei Federal nº. 8.666/93 e posteriores alterações, a revisão de
preços dependerá de requerimento do interessado quando visar recompor o preço que se
tornou insuficiente, instruído com a documentação que comprove o desequilíbrio
econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela própria administração
quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.

12. REGIME DE EXECUÇÃO
12.1 O Regime de execução do contrato está definido no item VIII do preâmbulo deste Edital.
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13. FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO e RECEBIMENTO DO OBJETO
13.1 Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução do contrato, na
forma prevista na Lei nº. 8.666/93 e posteriores alterações, ficando esclarecido que a ação
ou omissão, total ou parcial, da fiscalização do Contratante não eximirá à Contratada
de total responsabilidade na execução do contrato.
13.2 O recebimento do objeto se dará, segundo o previsto na Lei nº 8.666/93 e posteriores
alterações, sendo certo que, esgotado o prazo de vencimento do recebimento provisório
sem qualquer manifestação do órgão ou entidade contratante, considerar-se-á
definitivamente aceito pela Administração o objeto contratual, para todos os efeitos, salvo
justificativa escrita fundamentada.
14. PENALIDADES
14.1 Constituem ilícitos administrativos as condutas previstas na Lei nº. 8.666/93 e posteriores
alterações, sujeitando-se os infratores às cominações legais, garantida a prévia e ampla
defesa em processo administrativo.
14.2 A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato,
sujeitará o contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da
infração, obedecidos os seguintes limites máximos:
I - 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da
obrigação, inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, dentro de 10
(dez) dias contados da data de sua convocação;
II - 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da
parte do fornecimento/serviço não realizado;
III - 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento/serviço não
realizado, por cada dia subsequente ao trigésimo.
14.2.1 A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda
unilateralmente o contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
14.2.2 A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da garantia
do contratado faltoso, sendo certo que, se o seu valor exceder ao da garantia prestada
– quando exigida, além da perda desta, a contratada responderá pela sua diferença,
que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela administração ou,
ainda, se for o caso, cobrada judicialmente. Acaso não tenha sido exigida garantia, à
Administração se reserva o direito de descontar diretamente do pagamento devido à
contratada o valor de qualquer multa porventura imposta.
14.2.3 As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não
eximirá a contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das
infrações cometidas.
14.3 Será advertido verbalmente, pelo presidente da comissão, o licitante cuja conduta vise
perturbar o bom andamento da sessão, podendo essa autoridade determinar a sua retirada
do recinto, caso persista na conduta faltosa.
14.4 Serão punidos com a pena de suspensão temporária do direito de cadastrar e licitar e
impedimento de contratar com a Administração os que incorrerem nos atos ilícitos
previstos na Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002 e suas alterações posteriores.
14.5 Serão punidos com a pena de declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a
Administração, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que
seja promovida a reabilitação perante a autoridade competente para aplicar a punição, os
que incorram nos ilícitos previstos na Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e suas
alterações posteriores.
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14.6 Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a
gravidade da falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a
reincidência na prática do ato.
15. RESCISÃO
15.1 A inexecução, total ou parcial do contrato ensejará a sua rescisão, com as consequências
contratuais e as previstas na Lei Federal nº. 8666/93 e posteriores alterações.
15.2 A rescisão poderá ser determinada por ato unilateral e escrita por parte do contratante
nos casos enumerados na Lei Federal nº 8.666/93 atualizada.
15.3 Quando a rescisão ocorrer sem que haja culpa da contratada, será ressarcido dos
prejuízos regularmente comprovados que houver sofrido.
16. REVOGAÇÃO – ANULAÇÃO
16.1 A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos da Lei nº. 8.666/93 atualizada.
17. IMPUGNAÇÕES
17.1 Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para a realização da sessão pública do
pregão, qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato
convocatório do Pregão, cabendo ao pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de um
(01) dia útil.
17.2 Acolhida à petição contra o ato convocatório será designada nova data para realização do
certame.
18. DISPOSIÇÕES FINAIS
18.1 A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o
pregoeiro, se necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à
divulgação, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando,
inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
18.2 O pregoeiro poderá em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, procedendo ao
registro da suspensão e a convocação para a continuidade dos mesmos, bem como
promover diligências destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo
licitatório, desde que não implique em inclusão de documento ou informação que deveria
constar originariamente da proposta.
18.3 O pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais
constantes da documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do
procedimento ou contrariem a legislação pertinente.
18.4 Os casos omissos serão dirimidos pelo pregoeiro, com observância da legislação em
vigor.
18.5 Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, prevalecerá o Foro da
Comarca de Cruz das Almas-Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
19. INFORMAÇÕES E ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS
19.1 As informações e esclarecimentos necessários ao perfeito conhecimento do objeto desta
licitação poderão ser prestados no local e horário indicados no item X do preâmbulo e
através
do
telefone/fax:
(77)
3436-3000
–
Ramal:
207.
E-mail
licitação@barradochoca.ba.gov.br.
20. ÍNDICE DE ANEXOS
São partes indissociáveis deste Instrumento os seguintes anexos:
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I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

Termo Referencial – Especificação do objeto.
Modelo de Proposta de Preços;
Modelo de Procuração para a Prática de Atos Concernentes ao Certame;
Modelo de Declaração da Proteção ao Trabalho do Menor;
Modelo de Ata de Registro de Preço
Minuta de Contrato;
Modelo de Declaração de Conhecimento;
Modelo de declaração de habilitação preliminar – ME/EPP;

Barra do Choça, ______ de ___________________ de 2017.

Cintia Alves da Silva Araújo
Pregoeira Oficial
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ANEXO I - DOS LOTES – TERMO DE REFERÊNCIA
Modalidade de Licitação:
Pregão Presencial (SRP)

Número:
035/2017

1 – DO OBJETO - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE PESSOAS
JURÍDICAS OBJETIVANDO A LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS
COM DIREITO AO USO MENSAL DE SOFTWARES DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO,
ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO, CONTÁBIL E CONTROLE INTERNO; GERENCIAMENTO
TRIBUTÁRIO E NOTA FISCAL ELETRÔNICA; CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS
(FOLHA DE PAGAMENTO) COM CONTRACHEQUE ONLINE; SISTEMA INTEGRADO DE
GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA; CONTROLE PATRIMONIAL, FROTA E
COMBUSTÍVEIS; PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE
BARRA DO CHOÇA - BA.
1-1 - DISTRIBUIÇÃO DOS LOTES:
LOTE 01: SISTEMAS DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, ADMINISTRATIVO,
FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO E TRANSPARÊNCIA PÚBLICA,
DIGITALIZAÇÃO ELETRÔNICA DE DOCUMENTOS;
LOTE 02: SISTEMA DE GERENCIAMENTO TRIBUTÁRIO COM NOTA FISCAL
ELETRÔNICA;
LOTE 03: SISTEMA DE CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS (FOPAG);
LOTE 04: SISTEMA DE CONTROLE DE PATRIMONIAL, FROTA E COMBUSTÍVEL.
LOTE 05: SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA
PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2 – ESPECIFICAÇÕES E MEDIDAS A SEREM ADOTADAS PARA PERFEITA EXECUÇÃO
DOS SERVIÇOS:
2.1 - LOTE 01: SISTEMA DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO, ADMINISTRATIVO,
FINANCEIRO, CONTÁBIL, CONTROLE INTERNO.
1.
O sistema deve está preparado para trabalhar com o PCASP - Plano de Contas Aplicado ao
Setor Público, como também os seus procedimentos contábeis.
2.
Elaborar proposta orçamentária anual a ser enviada ao Tribunal de Contas para o próximo
exercício financeiro, em paralelo com a execução atual e utilizando os dados já disponíveis até o
momento.
3.
Elaborar PPA (Plano Plurianual), LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias) totalmente integrado
com o orçamento.
4.
Emitir todos os quadros legais exigidos pela Lei nº 4.320/64 e suas alterações posteriores;
5.
Emitir todos os relatórios para atender a Lei nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal –
Portaria nº 249/2010 do Ministério da Fazenda/Secretaria do Tesouro Nacional) e alterações
posteriores;
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6.
O sistema deve obrigatoriamente atender a legislação do Sped Fiscal, Sped Contabil, Sped
Contribuições;
7.
Efetuar a contabilização dos lançamentos de acordo com os eventos parametrizados. Esta
deverá ser de forma automática e na hora, como por exemplo: assim que um empenho for efetuado,
todas as partidas contábeis referentes a este lançamento são executadas, sem a necessidade de
procedimento algum adicional;
8.
Utilizar bloqueio em dotações de acordo com o limite definido por lei pela contratante;
9.
Operacionalizar automaticamente o orçamento aprovado, caracterizando o início da execução
orçamentária para um novo exercício;
10.
Registrar suplementação e redução de dotações atualizando simultaneamente os respectivos
valores e emitindo os relatórios correspondentes;
11.
Utilizar históricos padronizados e históricos com texto livre;
12.
Possuir estornos/anulações de movimentos registrados (receitas e pagamentos), efetuando
todos os ajustes necessários;
13.
Possuir liquidação da despesa (relacionando um ou vários documentos a um empenho),
podendo liquidar total ou parcialmente;
14.
Permitir na Liquidação anexar arquivos de documentos digitalizados (PDF, JPG, GIF, PNG,
BMP). Efetuar o OCR dos arquivos anexados para facilitar a busca textual. Permitir que os
documentos anexados sejam visualizados no computador, exportados para os formatos (PDF, HTML,
DOCX, XLSX, ODT, ODS e PPT) ou permitir efetuar uma copia local do documento;
15.
Impedir que a liquidação seja efetuada antes do empenho;
16.
Impedir que a liquidação ultrapasse o valor do empenho;
17.
Indicar os documentos da liquidação, suas retenções e vencimentos;
18.
Possuir anulação total ou parcial de empenho, evitando que: O valor anulado ultrapasse o
valor do empenho ou o seu saldo;
19.
A data de anulação seja anterior a data do empenho;
20.
Efetuar controle de empenhos por estimativa, globais (parcelados) ou ordinários;
21.
Permitir execução orçamentária dentro dos limites fixados para cada dotação, de acordo com
os valores previstos para cada uma, não permitindo saldo negativo nas dotações;
22.
Deverá emitir os relatórios da execução orçamentária e contábeis para cada órgão e o
consolidado;
23.
Possuir execução extra orçamentária;
24.
Controlar restos a pagar processados e não processados;
25.
Apresentar conta corrente dos fornecedores, mostrando o total empenhado, liquidado e pago
em um período informado pelo usuário para cada um dos fornecedores ou para um fornecedor
específico;
26.
Apresentar o montante empenhado, liquidado e pago por desdobramento do elemento de
despesa, em cada mês, e por órgão ou consolidado (todos os órgãos);
27.
Controlar o vencimento dos empenhos que serão pagos de forma parcelada, relacionando
parcelas a vencer e vencidas;
28.
Permitir que, em função de diligências da Secretaria do Tesouro Nacional-STN, lançamento
com data de movimentação retroativa à data de movimentação atual da contabilidade seja efetuado,
corrigindo falhas apontadas;
29.
Possuir consultas em tela da movimentação e saldo de contas bancárias de qualquer período;
30.
Permitir a prestação de contas do Suprimento de Fundos e Subvenção Social.
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31.
Permitir na prestação de contas anexar arquivos de documentos digitalizados (PDF, JPG, GIF,
PNG, BMP). Efetuar o OCR dos arquivos anexados para facilitar a busca textual. Permitir que os
documentos anexados sejam visualizados no computador, exportados para os formatos (PDF, HTML,
DOCX, XLSX, ODT, ODS e PPT) ou permitir efetuar uma copia local do documento;
32.
Emitir relatório com previsão de pagamentos, com base nas despesas liquidadas;
33.
Emitir ordens bancárias para agrupamento de pagamentos;
34.
Permitir no Pagamento anexar arquivos de documentos digitalizados (PDF, JPG, GIF, PNG,
BMP). Efetuar o OCR dos arquivos anexados para facilitar a busca textual. Permitir que os
documentos anexados sejam visualizados no computador, exportados para os formatos (PDF, HTML,
DOCX, XLSX, ODT, ODS e PPT) ou permitir efetuar uma copia local do documento;
35.
Emitir anulações de empenho;
36.
Emitir relatório com a demonstração diária de receitas arrecadadas e despesas realizadas,
orçamentárias e extra orçamentárias;
37.
Emitir relatório com movimento diário de empenhos (no mínimo por órgão e por dotação);
38.
Emitir relatório com pagamentos de fornecedores (no mínimo por órgão e por fornecedor);
39.
Emitir razão de qualquer conta;
40.
Emitir relatório com saldo de dotações (geral e por dotação);
41.
Emitir relatório com os restos a pagar mostrando número do empenho original, dotação
original, fornecedor, valor processado e não processado;
42.
Emitir relatório com a movimentação orçamentária e extra orçamentária;
43.
Emitir relatório com a posição atual das dotações quanto a situação da despesa (orçado,
suplementado, reduzido, empenhado no mês e no ano, liquidado no mês e no ano, pagamento no mês e
no ano, devolvido no mês e no ano, saldo a empenhar, saldo a liquidar e saldo a pagar)
44.
Emitir relatório sobre pagamentos efetuados por conta bancária e mostrando o CPF/CNPJ do
fornecedor;
45.
Preparar dados para o exercício seguinte, através do controle de saldos contábeis e restos a
pagar, mantendo as dotações e números de empenhos de exercícios anteriores;
46.
Possibilitar, no final do exercício, a anulação automática dos empenhos por estimativa, não
permitindo a inclusão automática em restos a pagar;
47.
Emitir relatório do diário contábil;
48.
Emitir todos os relatórios de periodicidade mensal, podendo ser emitidos a qualquer momento
(parciais no caso de não se ter acabado o mês) e também de meses anteriores;
49.
Permitir que o empenho ao final do exercício, os que apresentarem saldo, possam ser inscritos
em restos a pagar, de acordo com a legislação;
50.
Possuir rotina para emissão e impressão de cheques;
51.
Permitir o início de novo exercício sem o encerramento do anterior;
52.
Possuir fechamento diário, não possibilitar um lançamento com a data anterior a data do
fechamento;
53.
Efetuar transferência bancária entre contas correntes do mesmo órgão e repasses entre contas
correntes de órgãos diferentes. No repasse, deve gerar automaticamente a despesa, ordem de
pagamento e o pagamento referente ao órgão de origem e a receita referente ao órgão de destino;
54.
Possibilitar a visualização, impressão ou exportação de dados de exercícios anteriores sem ter
que mudar de ambiente;
55.
Apresentar demonstrativo da despesa empenhada, liquidada de maneira consolidada;
56.
Visualizar nos empenhos as seguintes informações: anulações, liquidações e pagamentos;
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57.
Registrar os documentos que respaldam as liquidações, tais como: nota fiscal, recibo, repasse
de recurso, diária, folha de pagamento, bilhete de passagem e documento diverso;
58.
Permitir anulação de liquidação desde que possua saldo para anulação;
59.
Emitir nota de anulação de liquidação;
60.
Permitir que a devolução de pagamento seja total ou parcial;
61.
Emitir nota de devolução de pagamento;
62.
Permitir o cadastramento do fornecedor durante a digitação do empenho quando este não
estiver cadastrado;
63.
Permitir o reforço de Empenho;
64.
Controlar os empenhos de adiantamentos visualizando os que estão em aberto e
permitindo o lançamento dos documentos comprobatórios;
65.
Encerrar automaticamente o empenho de adiantamento quando da devolução total ou parcial
de pagamento;
66.
Não permitir que empenhos estimativos tornem-se restos a pagar;
67.
Visualizar os valores liquidados, anulados e o saldo dos restos a pagar;
68.
Possuir anulação/cancelamento de restos a pagar, total ou parcial, verificando se o mesmo não
se encontra liquidado;
69.
As rotinas diárias deverão independer do fechamento mensal, permitindo lançamentos do
próximo mês sem que o anterior esteja fechado;
70.
Emitir relatório demonstrativo da receita orçamentária que mostre: receita orçamentária, valor
previsto, valor arrecadado no período, valor arrecadado no ano e valor por arrecadar, podendo o
usuário escolher o mês e ano de referência ou especificar um intervalo de datas;
71.
Emitir relatório demonstrativo da receita extraorçamentária que mostre: receita
extraorçamentária, valor arrecadado no período e valor arrecadado no ano, podendo o usuário escolher
o mês e ano de referência ou especificar um intervalo de datas;
72.
Emitir relatório do diário da receita que mostre: receita, mês e dia do lançamento, valor
arrecadado no dia, valor arrecadado no mês, valor arrecadado no exercício e valor por arrecadar,
podendo o usuário especificar um intervalo de datas;
73.
Emitir relatório das alterações orçamentárias, mostrando a dotação, dispositivo legal, data e
valor;
74.
Permitir anulação de ordem de pagamento referente a: empenho, despesa extraorçamentária,
restos a pagar ou devolução de receita;
75.
Apresentar em tela um resumo da OP, mostrando: total liquidado, total anulado e total pago
daquela OP;
76.
Emitir relatório mostrando as contas bancárias e o saldo anterior, valor de débitos, valor de
créditos e saldo atual para um determinado órgão, permitindo especificar o período desejado;
77.
Possuir consulta da posição das dotações devendo mostrar: valor orçado, valor reduzido no
mês e no ano, valor suplementado no mês e no ano, valor reservado, valor empenhado no mês e no
ano, valor anulado no mês e no ano, valor liquidado no mês e no ano, valor pago no mês e no ano,
valor devolvido no mês e no ano e o saldo atual da dotação;
78.
Emitir relatório por natureza da despesa, mostrando para o mês escolhido pelo usuário, os
valores empenhados, liquidados e pagos e a totalização do mês;
79.
Emitir relatório de empenhos em aberto, mostrando: número do empenho, data do empenho,
nome do fornecedor, dotação, valor empenhado, valor liquidado, valor pago, valor a liquidar e valor a
pagar;
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80.
Emitir demonstrativo da despesa empenhada, para mês escolhido pelo usuário, mostrando a
dotação, a natureza da despesa até o nível do desdobramento do elemento de despesa, valor orçado,
valor empenhado no mês e no ano e valor a empenhar;
81.
Emitir relatório com análise da despesa, podendo o usuário escolher o período. Deve permitir
agrupamento por: função, subfunção, programa ou fonte de recurso. Deve mostrar: agrupamento
escolhido, valor orçado, valor empenhado no período e no ano, valor liquidado no período e no ano,
valor pago no período e no ano;
82.
Emitir relatório diário de empenhos mostrando: número do empenho, data do empenho, nome
do fornecedor, dotação e valor do empenho;
83.
Emitir relatório com os empenhos cadastrados devendo mostrar: número do empenho, data do
empenho, valor do empenho, fornecedor, ordens de pagamento (OP) para esse empenho mostrando o
valor e data de pagamento da OP;
84.
Emitir relatório da despesa extraorçamentária para período informado pelo usuário,
mostrando: saldo anterior, valor da despesa, valor pago e valor a pagar;
85.
Emitir relatório de adiantamentos concedidos para um período informado pelo usuário,
mostrando responsável, valor e se já houve prestação de contas;
86.
Emitir relatório das anulações de ordens de pagamento;
87.
Emitir relatório de restos a pagar pagos, mostrando identificação do resto, fornecedor, data do
pagamento e valor pago;
88.
Emitir relatório agrupado por fonte do recurso mostrando: valor orçado em cada fonte (receita
e despesa), valor arrecadado em cada fonte, valor empenhado em cada fonte, saldo a arrecadar e saldo
a empenhar. O usuário poderá escolher o mês de referência, onde deverão ser mostrado os valores no
mês e até o mês;
89.
Emitir relatório com listagem dos pagamentos efetuados agrupados por conta bancária e
ordenados por data de pagamento, identificando o fornecedor, data do pagamento, valor pago, número
do empenho e dotação, para um período especificado pelo usuário;
90.
Emitir relatório que mostre toda movimentação de uma conta corrente apresentando: conta
corrente, saldo anterior, data do lançamento, valor a crédito, valor a débito, histórico, número do
documento e saldo, para um período informado pelo usuário;
91.
Emitir relatório diário da tesouraria mostrando agrupadamente por dia do movimento e conta
corrente: conta corrente, data do movimento, histórico, valor a crédito, valor a débito e total a débito e
a crédito do dia, para um período informado pelo usuário;
92.
Emitir relatório de contas a pagar agrupados por data e em ordem crescente de data de
vencimento, mostrando: data de vencimento, número do empenho, nome do fornecedor, valor e total a
pagar no dia, para um período informado pelo usuário;
93.
Emitir relatório das retenções efetuadas, mostrando: beneficiário, número da ordem de
pagamento, data da ordem de pagamento, histórico, data do pagamento, valor do pagamento, valor da
retenção e total das retenções para cada beneficiário, para um período informado pelo usuário;
94.
Possibilitar a inserção de lançamentos contábeis manuais;
95.
Transferir automaticamente os empenhos com saldo a pagar para restos a pagar;
96.
Apurar o resultado do exercício, gerando automaticamente seus lançamentos;
97.
Efetuar abertura de novo exercício com seus saldos contábeis iniciais;
98.
Emitir listagem para conferência dos lançamentos contábeis ordenados por operação e
mostrando: operação, descrição do lançamento e valor para um período informado pelo usuário;
99.
Emitir o diário dos lançamentos contábeis para um período informado pelo usuário;
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100.
Emitir o razão dos lançamentos contábeis para um período informado pelo usuário, para uma
conta contábil ou grupo de contas contábeis;
101.
Emitir balancete contábil para um período informado pelo usuário, mostrando ou não os
lançamentos de encerramento do exercício;
102.
Possuir conciliação bancária dispondo de rotina que processe arquivo gerado através do site na
Internet da instituição bancária ou enviado por esta, especialmente do Banco do Brasil, Caixa
Econômica Federal com todo o movimento de entrada e saída e saldo final das contas;
103.
Possuir comparativo do balanço anterior com o balanço encerrado.
104. Permitir a publicação em tempo real da Despesa e da Receita integrado com o sistema
contábil, sem a necessidade de transmissão manual.
105. Deve atender a Lei Complementar 131 de 27/05/2009 na íntegra;
106. Possuir interface HTML e estar publicado em um endereço eletrônico que possibilite amplo
acesso público através da Internet;
107. Disponibilizar as informações da despesa e receita, relativas à execução dos atos
orçamentários e financeiros, por unidade gestora, para o amplo acesso público, em meio eletrônico;
108. Permitir visualizar, imprimir e salvar em XML a despesa empenhada, com o número do
empenho, a classificação funcional da despesa, o credor, o processo de licitação ou dispensa ou
inexigibilidade, o valor;
109. Permitir visualizar, imprimir e salvar em XML a despesa liquidada, com as retenções, os
documentos comprobatórios, o valor liquidado;
110. Permitir visualizar, imprimir e salvar em XML a despesa paga com o número da ordem de
pagamento, os documentos do pagamento e a data do pagamento;
111. Permitir visualizar o número do processo de execução da despesa, quando existir;
112. Permitir a classificação orçamentária completa da despesa, especificando a unidade
orçamentária, a ação, a função, a subfunção, a natureza da despesa, o elemento da despesa, e a fonte de
recursos;
113. Permitir visualizar o nome do beneficiário/credor do pagamento da despesa (pessoa física ou
jurídica);
114. Permitir visualizar, imprimir e salvar em XML os contratos celebrados e seus aditivos, com o
número, a data da celebração, da vigência, o valor, o fornecedor, o órgão, e o status;
115. Permitir visualizar, imprimir e salvar em XML os processos de licitação, dispensa ou
inexigibilidade da despesa, quando for o caso, com o número do processo, data, órgão, status,
modalidade, espécie, critério, valor, e outros detalhamentos;
116. Permitir visualizar, imprimir e salvar em XML os convênios por órgão, com o número, a data,
o valor, o valor da contrapartida e o objeto;
117. Permitir visualizar a descrição dos bens fornecidos ou os serviços prestados, quando for o
caso;
118. Permitir visualizar, imprimir e salvar em XML as diárias e passagens pagas por servidor, por
órgão, com o valor, a data e os documentos comprobatórios;
119. Permitir visualizar, imprimir e salvar em XML as ações do governo, por órgão;
120. Permitir visualizar, imprimir e salvar em XML os programas de governo por órgão
121. Permitir visualizar a previsão da receita orçamentária;
122. Permitir visualizar, imprimir e salvar em XML os lançamentos analíticos de receitas
orçamentária e extra, com data, credor, valor, e classificação contábil;
123. Possibilidade de visualizar os itens do empenho;
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124. Possuir recurso de Controle de Acesso de Perfis de Usuários;
125. Possuir Log de Acesso dos Usuários;
126. Assinar documentos eletronicamente sob os critérios da ICP Brasil;
127. Controle de permissões de acesso a pastas e documentos, garantindo que usuários nãoautorizados tenham acesso a informações confidenciais;
128. Controle do quantitativo de pastas e arquivos e suas respectivas páginas
129. Possuir lixeira administrativa para documentos que foram excluídos e permitir restaurá-los
130. Fornecimento de Solução GED com acesso on-line
131. Permitir exportar para o formato PDF, HTML, RTF, XLS, DOCX, PPT, DOT,ODT e ODS
132. Possuir Integração com todos os módulos do Sistema;
133. Possuir estrutura de pastas em árvore;
134. Envio de documentos por e-mail, diretamente através do sistema
135. Visualizar arquivos nos formatos, JPG, GIF, PNG, BMP ou PDF;
136. Possuir sua interface e manuais em português do Brasil;
137. Pesquisa por qualquer palavra no documento (FULL TEXT);
138. Indexação automática (OCR) – efetuar a conversão de imagens de texto de documentos
digitalizados em caracteres reais do texto.
139. Digitalização em lote – envio automático de um grupo de documentos
140. Possuir recursos de zoom de documentos;
141. Possuir controle permissão para impressão e salvamento dos documentos;
142. Indexação de documentos por palavras-chave, descrição, metadados, classificação, datas, etc.
143. Criação de Palavras-chaves que servirão para indexar os documentos para encontrar com
velocidade e precisão
144. Cadastrar novos documentos diretamente do próprio ambiente do GED de forma On-Line;
2.2 - LOTE 02: SISTEMA DE GERENCIAMENTO TRIBUTÁRIO E NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
Módulo I - Itens de Configurações e Cadastros
1
Permitir o cadastramento de diferentes tipos de cadastro, podendo ser configurado de acordo
com a necessidade do tipo de cadastro.
2
Conter cadastro de tributos, contendo Nome, Espécie, Abreviatura, Fundamentação Legal,
Multas e Juros, Descontos. Este deve possibilitar a vinculação de receitas de acordo com o
plano de contas disponibilizado pela prefeitura.
3
Permitir agrupar mais de um impostos e taxas no lançamento.
4
Permitir o cadastro parametrizado de informações para lançamento de valores que serão
atualizadas de acordo com a Lei para fins de atualização nos cálculos.
5
Permitir programação de Dias Não Utéis para fins de cálculo de juro/multa, informando a
descrição e se trata de feriado Municipal, Estadual, Nacional ou Mundial.
6
Conter calendário atualizado para lançamento da programação de vencimentos.
7
Conter cadastro único de pessoas com opção de cadastro para pessoas física, jurídica e
estrangeira não deixando que seja possível cadastrar mais de um registro com o mesmo CPF/
CNPJ já cadastrado. Opção para incluir dados pessoais e documentos.
8
Cadastro completo de endereços contendo Tipo Logradouro, Logradouro, Bairro, CEP,
Município e País. Deverá ser utilizado nas demais funcionalidades do sistema onde for
necessário informar o endereço sem a necessidade de fazer um novo cadastro.
9
Cadastro de Bancos e Agências e Número de Convênio Bancário.
10
Possuir o lançamento de débito automático para contribuintes.
11
Permitir trabalhar com várias moedas no sistema, (UFIR, Reais, UFM, etc) e com indexadores
como INPC, IGPM, SELIC por intervalos de datas.
12
Cadastro de índices de INSS/ IRRF para fins de lançamento da Nota Fiscal Avulsa.
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14
15
16
17
18

Cadastro confígurável de um fluxo de trabalho, incluindo as fases que deverão ser seguidas
pelo usário.
Permitir cadastro de permissões por usuários do sistema.
Possibilitar configuração para mensagens de carnê e boleto de pagamento com código de
barras padrão FEBRABAN.
Gerador de relatórios para configuração conforme modelos solicitado pela prefeitura.
Possuir parametrização de telas de consulta das informações contidas nos cadastros
técnicos.
Possuir rotina automática de inscrição dos tributos em dívida ativa.

Módulo II - Cadastro Imobiliário
1
Permitir que seja efetuado o cadastro de imóveis, urbano e rural, configurável conforme
boletim cadastral da Prefeitura, com a possibilidade de inserir campos numéricos (inteiros e
decimais), datas, horas e textos a qualquer momento.
2
Possibilitar o lançamento dos dados do terreno, edificação e as áreas da unidade para fins do
cálculo de impostos e taxas.
3
Permitir verificação de consistência durante o cadastro imobiliário e mobiliário , impedindo
por exemplo que um imóvel construído fique sem área da construção.
4
Permitir o lançamento de tributos com a possibilidade de destinação para o domicílio do
representante autorizado.
5
Conter identificação para imóveis de Condominios, Loteamentos e Edíficios.
6
Permitir que a Planta Genérica de Valores seja
totalmente configurável baseada no
BCI e na localização do imóvel.
7
Controle de Recebimento de Documentos, para os casos em que não for localizado o
contribuinte informar o motivo da devolução.
8
Propiciar cálculo dos tributos por bairro ou área urbana.
9
Propiciar cálculo de tributo, em separado, para emissão em carnê específico.
10
Permitir simulações dos lançamentos dos tributos.
11
Possibilitar a emissão dos carnês com opção para código de barras, segunda via de carnês,
imprimindo opcionalmente algumas parcelas.
12
Permitir controle de isenção e imunidade e emitir relatório.
13
Gerar arquivos com layout para a impressão de carnês e boletos por empresas gráficas.
14
Permitir que seja lançado os débitos não pagos para o módulo de dívida ativa de forma
individual.
15
Manter histórico de alterações para consulta ou emissão, espelho das informações, ordenado
por data da alteração.
16
Manter o histórico dos valores calculados de cada exercício.
17
Possibilitar emissão de guias por: Bairro ou área urbana, Determinado grupo de contribuintes,
Unidade imobiliária individual.
18
Permitir a prorrogação de vencimento de um ou mais lançamentos.
19
Conter recursos para configurar e iniciar administração de novas informações sobre os
imóveis, sem dependência com a fabricante do software.
20
Registrar na conta corrente fiscal todos os lançamentos efetuados para o sujeito passivo,
detalhando obrigação, valor da obrigação e data de vencimento.
21
Permitir registrar isenções, imunidades de acordo com a legislação vigente.
22
Na transferência de proprietário de imóvel, emitir mensagens da existência de débito do
imóvel, inclusive aqueles inscritos em dívida ativa ou em executivo fiscal.
23
Em casos de alteração de inscrição, salvar a inscrição anterior para futuras pesquisas. Conter
data de alteração.
24
Permitir desmembramentos e remembramentos de imóveis.
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Permitir o registro de contencioso das impugnações impetradas pelo contribuinte a
lançamentos efetuados, bem como do número do processo correspondente, suspendendo a
exigência da obrigação até a decisão e após a decisão.
Permitir o lançamento de contribuições de melhorias e quando necessário, que busque as
informações do cadastro imobiliário, para selecionar os imóveis.
Permitir integração do cadastro imobiliário com geoprocessamento.

Módulo III - Cadastro Econômico
1
Permitir o lançamento de contribuintes configurável conforme boletim cadastral econômico da
Prefeitura, com a possibilidade de inserir campos numéricos (inteiros e decimais), datas, horas
e textos a qualquer momento.
2
Permitir o lançamento de serviços informando data inicial e tipo de cobrança mensal, anual.
3
Lançamento de Sócios incluindo percentual de cada sócio, informando data de início e fim nos
casos em que deixar de ser sócio.
4
Permitir informar o enquadramento da empresa de acordo com sua tributação.
5
Cadastro de responsável pela empresa.
6
Permitir o cadastramento das atividades, atendendo a estrutura de codificação da LC 116.
7
Permitir o cadastramento de atividades estruturadas com a codificação CNAEF ou por
segundo critério.
8
Gerenciar as diversas atividades desempenhadas pelo contribuinte, possibilitando destacar a
atividade principal e as secundárias.
9
Manter histórico de informações sobre o contribuinte, inclusive quanto aos lançamentos e
pagamentos.
10
Possibilitar controlar os alvarás de localização e de vigilância sanitária.
11
Permitir o controle e a emissão de notas avulsas, impressas pela secretaria de finanças.
12
Permitir implantação de método de administração tributária diferenciado para as
microempresas municipais.
13
Informar o contador responsável pela empresa.
14
Em casos de baixa cadastral, informar o data de encerramento das atividades fazendo a
verificação se existem débitos pendentes.
15
Importação dos dados do REGIN pela sem a necessidade de digitação do cadastro.
16
Acompanhamento dos dados de importação do REGIN.
17
Permitir o armazenamento de documentos como contrato sócial, documentação de sócios entre
outros.
18
Permitir o Cálculo ISSQN e Taxas de acordo com legislação vigente.
19
Permitir controle para MEI, ME e EPPs optantes pelo Simples Nacional, conforme Lei
Complementar 123/2006;
20
Permitir integração do cadastro mobiliário e imobiliário com geoprocessamento;
Módulo IV - Taxas
1
Permitir o cadastro de Taxas de acordo com legislação vigente, podendo informar o valor o
fator para base de cálculo.
2
Permitir a baixa de pagamento das taxas.
3
Permitir o cancelamento da taxa, com obrigatoriedade de preenchimento dos campos do
motivo de cancelamento, ano processo e processo.
4
Permitir o parcelamento das taxas do ano corrente.
Módulo V - ISS Mensal
1
Lançamentos Mensais separados por alíquota, destacando ano, mês e parcela.
2
Permitir o lançamento do número da nota fiscal, valor dos serviços prestados e alíquota.
3
Permitir informar o tomador do serviços.
4
Permitir lançar o fiscal responsável.
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Permitir o lançamento e acompanhamento do lançamento e recolhimento do ISSRF
(substituição tributária).
Permitir a baixa de pagamento dos lançamentos mensais.
Permitir cancelar o lançamento, com obrigatoriedade de preenchimento dos campos motivo de
cancelamento, ano processo e processo.
Permitir o agrupamento de vários lançamentos de um mesmo contribuinte para emissão de um
carnê.
Imprimir a relação de ISSQN filtrando por ano e mês.
Conter rotina para atualização de valores de lançamentos que já estão vencidos.
Permitir o parcelamento do ISSQN, definindo número de parcelas, data de vencimento e valor
de expediente para parcelas.
Cadastro e Emissão de notas fiscais avulsas, cadastrando mais de um serviço por nota. Gerar a
guia de ISS no momento do cadastro da NFA, tendo como opção a apuração de IRRF e INSS.
Cadastro de autorização de documentos fiscias, informando a gráfica responsável e
controlando os número de notas por bloco.
Emitir livro de ISS informando o período desejado.
Possuir rotina automatizada de inscrição dos tributos em dívida ativa.

Módulo VI - Fiscalização
1
Possibilitar abertura da ordem de serviços incluindo os fiscais responsáveis e as empresas a
serem fiscalizadas.
2
Exibir mensagem de alerta quando o contribuintes estiver sob fiscalização.
3
Permitir o cadastramento
de fiscais, documentos fiscais,
relacionamento
entre
documentos
e atividades, infrações, notificações, programação de ações fiscais e apurações
fiscais.
4
Permitir o cadastro de notificações, incluindo o fiscal responsável e os lançamento a serem
fiscalizados num determinado período e a emissão de notificações fiscais, conforme Lei
municipal.
5
Cadastro do termo de início de ação fiscal, lançando as informações do processo, fiscais e
documentos exigidos.
6
Permitir a busca aos valores em aberto e não pagos relativos aos meses de competência do
ISSQN, vinculado a emissão de Certidão Negativa ou Positiva de Débitos.
7
Controle de apuração de lançamentos por contribuinte, comparando quanto foi declarado e
quanto foi recolhido pelo contribuinte, possibilitando o lançamento da diferença apurada,
com o devido acréscimo e notificação fiscal.
8
Mapa de apuração contendo valor apurado e valor declarado para base de cálculo do imposto,
com opção para atualização dos itens apurados.
9
Permitir a geração auto de infrações e notificações aos contribuintes.
10
Cadastro do auto de infração informando data de ciência e data para o cumprimento. Incluir
todas os relatos, infrações cometidas, multas geradas.
11
Geração da cobrança do auto de infração com possibilidade de parcelamento do auto.
12
Possuir cadastro para suspender notificações e autos de infração, bem como controlar suas
movimentações durante o processo.
13
Gerenciar as notificações fiscais e autos de infração, controlando os prazos de cumprimento da
obrigação.
14
Conter programas para inscrição em dívida ativa dos valores resultantes de auto de infração.
15
Possibilitar o parcelamento dos auto de infração.
16
Inscrição em dívida ativa dos valores resultantes de auto de infração não pagos.
17
Cadastro de Denuncias Fiscais.
18
Possibilitar a abertura de processos para as ações fiscais por grupos de vencimento.
19
Cadastro de benefícios fiscais, contendo percentual de benefícios e período.
20
Possuir agenda fiscal para incluir os compromissos dos ficais.
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Módulo VII - Dívida Ativa
1
Lançamento e acompanhamento de todos os tributos inscritos em dívida ativa também em
função de sua origem (IPTU, ISSQN, taxas e contribuição de melhoria).
2
Possibilitar a inscrição em dívida ativa dos tributos e outras receitas vencidas e não pagas, de
acordo com a legislação.
3
Controlar as dívidas ativas, gerando informações sobre sua inscrição (livro, folha, data e
número da inscrição), com cálculos de atualizações, acréscimos legais e controle da execução
fiscal.
4
Atualização de valores da divida ativa com opção de atualização de todos os contribuintes,
uma faixa de contribuintes selecionada ou de forma individual.
5
Permitir a pesquisa de todos os débitos inscritos em dívida ativa do contribuinte relacionadas
em uma só tela com opção para numeração de certidão.
6
Possibilitar o cadastro de descontos de acordo com a legislação controlando seu prazo de
vigência e as condições impostas, tanto no pagamento à vista de dívida ativa quanto nos casos
de parcelamentos.
7
Ter opção para cadastrar fórmulas de Juros para refinanciamento de débitos do exercício e da
dívida ativa.
8
Permitir que seja feita a simulação do parcelamento das dívidas do contribuinte antes da
confirmação do parcelamento. Emissão do relatório com uma prévia do valor das parcelas,
vencimento.
9
Permitir o parcelamento das dividas do contribuinte, relacionando as dívidas que farão parte
do parcelamento. Informar número de parcelas, data de vencimento, possibilidade de informar
valor diferenciado para primeira parcela.
10
Conter rotina configurável de parcelamento da Divida Ativa, podendo parcelar
vários débitos e dívidas executadas,
conceder
descontos
legais, determinar valor
mínimo da parcela e incluir taxa de expediente.
11
No momento do parcelamento permitir informar se neste caso será aplicado o desconto ou
não.
12
Conter rotina de estorno individual de parcelamento, abatendo o valor pago das parcelas na
dívida que originou o parcelamento. Em casos de estorno equivocado o sistema permite o
cancelamento do estorno, voltando as parcelas.
13
Conter rotina estorno geral de parcelamento em casos do não cumprimento do acordo,
podendo filtrar parcelamentos pela quantidade de parcelas em atraso e fazer o estorno.
14
Conter rotinas de movimentações e alterações de dívidas por digitação de baixas, anistias,
pagamentos, cancelamentos, estornos e outras hipóteses de extinção do crédito tributário.
15
Propiciar a emissão dos livros de dívida ativa (termos de abertura e encerramento e
fundamentação legal).
16
Emitir notificação de cobrança administrativa para os contribuintes devedores, com
parametrização do conteúdo da notificação.
Módulo VIII - Execução Judicial
1
Permitir vinculação de dívida com a execução fiscal.
2
Permitir ajuizar débitos por nome, ordem alfabética, valor, tributo e por exercício, etc.
3
Emissão da Certidão de Dívida Ativa junto com a Petição, com textos parametrizados, através
de rotina para cobrança judicial.
4
Certidão de Dívida Ativa e Petição com opção de assinatura digital.
5
Acompanhamento e cadastro das fases da cobrança judicial.
6
Permitir a liberação da cobrança judicial, informando número de processo.
7
Possibilitar informar o procurador responsável pelo processo de execução Judicial.
8
Permitir o lançamento dos valores das custas judiciais.
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Módulo IX - Protesto Cartório
1
Possibilidade de lançamento das dívidas para cobrança em Protesto em cartório.
2
Geração de Arquivo texto com os dados dos contribuintes para encaminhar ao cartório
responsável.
3
Geração da carnê para cobrança da dívida que está sendo protestada com detalhamento de
cada item: valor origem, multa, juros, correção...
4
Importação do arquivo de confirmação do cartório para os contribuintes protestados.
5
Acompanhamento do protesto através dos dados de importação.
6
Baixa automaticamente dos pagamentos das dívidas protestadas.
Módulo X - ITBI
1
Lançamento do Imposto e Transmissão de Bens e Imóveis e geração da guia para cobrança do
imposto, podendo ser incluso taxas caso necessário.
2
Permitir gerar o ITBI de mais de um imóvel do mesmo proprietário para o mesmo comprador.
3
Controlar a emissão e pagamento do ITBI, bloqueando a transferência de imóveis quando
este possuir débitos ou esteja em dívida ativa.
4
Informar o cartório e o fiscal responsável pela transmissão.
5
Informar as especificações do imóvel e seus dados de avaliação como avaliação predial e
territorial para fins de cálculo do imposto.
6
Possi litar informar se o contribuinte é isento de imposto.
7
Permitir o cadastro de mais de um transmitente ou adquirente do imóvel.
8
Emissão da guia de ITBI contendo todos os dados do lançamento para a transmissão de bens e
imóveis com código de barras para pagamento do imposto.
9
Ao quitar o imposto transferir automaticamente o nome do proprietário, registrando no
histórico a mudança.
10
Emitir a guia para pagamento do ITBI por meio da WEB (Internet) com código de barras
padrão FEBRABAN.
Módulo XI – Contencioso
1
Possuir integração com Conta Corrente Fiscal, permitindo o registro das impugnações
impetradas pelo contribuinte a lançamentos efetuados, bem como do número do processo
correspondente, suspendendo a exigência da obrigação até a decisão e após a decisão;
2
Permitir o registro de decisões exaradas, parecerista que minutou a decisão, conforme tenham
considerado as impugnações procedentes, improcedentes e procedentes em parte e valores
resultantes
3
Integrar com cadastro, lançamento, cobrança e Conta Corrente Fiscal para os ajustes devidos
no valor da obrigação em decorrência da decisão;
4
Emitir relatório de contestações apresentadas;
Módulo XII – Inexigibilidade
1
Cadastro da Inexigibilidade informando se o tipo é referente a Suspensão, Extinção, Exclusão,
Cancelamento, Cancelamento Parcial, Isenção, Desconto, Redução de Alíquota ou Redução na
Base de Cálculo.
2
Permitir registrar o período da inexigibilidade com data inicial e data final.
3
Lançar os tributos que farão parte da inexigibilidade.
4
Lançamento da inexigibilidade para uma faixa de contribuintes.
5
Relatório de inexigibilidades para conformidade do responsável;
Módulo XIII - Arrecadação

Prefeitura Municipal de Barra do Choça - PMBC
Av. Getúlio Vargas, n. 451 – Bairro Centro
Telefone: (77) 3436-3000
e-mail: licitacao@barradochoca.ba.gov.br

PREGÃO PRESENCIAL SRP 035/2017

Página 26 de 60

Prefeitura Municipal de Barra do Choça – PMBC
Secretaria Municipal de Administração
www.barradochoca.com.br
1

2

3
4

5
6
7

8
9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21

Permitir o englobamento de imóveis, mesmo sendo de lotes diferentes, para a emissão de
carnês e boletos de pagamento, como também consultar os valores detalhadamente de
cada imóvel englobado.
Consulta geral unificada da situação do contribuinte (dívida ativa, débitos correntes de todas
as receitas) com valores atualizados e opção para impressão de segundas vias, reparcelamentos e pagamentos.
Permitir o lançamento automático de valores pagos a menor.
Permitir que os débitos do contribuinte possam ser agrupados para emissão de extratos da
posição financeira, mesmo aqueles de exercícios anteriores, informando em que fase da
cobrança o débito se enquadra.
Permitir a consulta de lançamentos (dados financeiros) através do nome, parte do nome,
CNPJ/CPF.
Nos extratos de contribuinte proprietário, assegurar que também sejam listados os lançamentos
e pagamentos relativos a cada imóvel de sua propriedade.
Possibilitar a centralização dos procedimentos de baixa e controle de arrecadação em módulo
específico, de forma que a baixa possa ser automatizada para todos os tributos, tarifas,
contribuição de melhoria e dívida ativa, em setor específico.
Possuir rotina de recepção e classificação dos dados de arrecadação recebidos dos agentes
arrecadadores, através de meio eletrônico ou comunicação de dados.
Conciliar os valores repassados pelos agentes arrecadadores ao Tesouro Municipal, acusando
eventuais diferenças, a maior ou menor, nos valores devidos e prazos de repasse.
Emitir relatório de controle dos registros não conciliados pela rotina de recepção e tratamento
dos documentos de arrecadação enviados pelos agentes arrecadadores.
Disponibilizar rotina para conciliação manual dos documentos de arrecadação nos quais não
foi possível a conciliação automática.
Registro de Pagamentos duplicados com opção de geração de crédito.
Controlar a compensação e restituição de pagamentos efetuados indevidamente.
Fornecer dados sobre a receita arrecadada no período devidamente classificada para
contabilização.
Permitir baixas dos débitos automaticamente através de arquivos de arrecadação fornecidos
pelos Bancos, fazendo também automaticamente o controle financeiro da tesouraria com
registros da arrecadação e consequentemente migrar para o sistema contábil.
Possuir integração com o Sistema de Administração Orçamentária e Financeira, gerando
automaticamente lançamentos contábeis da receita arrecadada e classificada.
Emitir relatório no período selecionado da receita diária, tipo de receitas e valor pago.
Possuir módulo para cadastrar o valor do extrato diário por agente arrecadador, comparando
com o valor baixado pelo sistema de arrecadação, acusando diferenças de valores.
Emitir relatório de arrecadação, agrupando todos os agentes arrecadadores no plano de receita
contábil.
Emissão de gráficos para acompanhamento do desempenho na arrecadação dos impostos.
Emissão do extrato do contribuinte.

Módulo XIV - Obras
1
Possuir cadastro de imóveis, destacando a situação do imóvel, as áreas de unidades, área total
fração ideal e confrontações.
2
Possuir cadastro de proprietários do imóvel, destacando opção para selecionar o último
proprietário.
3
Emitir certidão de alvará de licença.
4
Emitir certidão de alvará de características e confrontações.
5
Emitir certidão de demarcação.
6
Emitir certidão de demolição.
7
Emitir certidão de aforamento.
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Emitir certidão de alvará de licença de habite-se.
Emitir relatório de imóveis cadastrados e suas características.

Módulo XV - Cemitério
1
Permitir o cadastro e controle dos cemitérios municipais contento endereço completo.
2
Permitir cadastro de Óbitos, detalhando os dados do sepultado.
3
Possuir cadastro para Causa Mortis.
4
Possuir cadastro do Médico Legista responsável pelo atestado de óbito.
5
Permitir no cadastro de óbitos informar nº sepultura, quadra, inumado, jazigo, área, livro, cova
e ala permitindo assim um cadastro completo do óbito.
6
Permitir informar o requerente para o cadastro do óbito.
7
Informar o valor das taxas pagas.
8
Permitir o cadastro de observações complementares no cadastro de óbito.
9
Poder consultar óbitos por: número da sepultura, sepultado, ruas do cemitério, quadras e tipo
de sepultura.
10
Permitir a emissão completa da ficha de óbitos, detalhando os dados do sepultado.
11
Permitir o cadastro de funcionários do cemitério.
12
Permitir o cadastro de funerárias.
13
Controle de exumação/ remoção.
Módulo XVI – Transportes
1
Conter cadastro de associações.
2
Cadastro de veículos contendo Marca, Modelo, Renavan, Chassi, Ano Fabricação, Ano
Modelo, Placa e Quantidade de Passageiros.
3
Cadastro de itinerários.
4
Permitir vincular ao cadastro de veículo o condutor principal e os auxiliares.
5
Lançamento de informações sobre veículos utilizados como Taxi: Taxímetro, Marca do
Taxímetro, Praça e Associação.
SISTEMA DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Módulo I – Características Gerais
1
Funcionar em servidores GNU/Linux, Windows Servers, FreeBSD, ou seja, ser
multiplataforma;
2
Em telas de entrada de dados, permitir atribuir por usuário permissão exclusiva para Gravar,
Consultar e/ou Excluir dados.
3
As senhas dos usuários devem ser armazenadas na forma criptografada, através de algoritmos
próprios do sistema, de tal forma que nunca sejam mostradas em telas de consulta,
manutenção de cadastro de usuários ou tela de acesso ao sistema;
4
Manter histórico dos acessos por usuário por função, registrando a data, hora e o nome do
usuário;
5
O SGBD deverá possuir os seguintes recursos: point-in-time recovery (PITR), tablespaces,
integridade transacional, stored procedures, views triggers, suporte a modelo híbrido objetorelacional, suporte a tipos geométricos;
6
O SGBD deverá conter mecanismos de segurança e proteção que impeçam a perda de
transações já efetivadas pelo usuário e permita a recuperação de dados na ocorrência de
eventuais falhas, devendo este processo ser totalmente automático, documentado e seguro;
7
O aplicativo deve rodar nos principais Browsers do mercado, sem emulação, como o Internet
Explorer 7 ou superior, Mozila FireFox 2.0 ou superior, Google Chrome. Totalmente
desenvolvido com linguagem de programação para a WEB.
8
O usuário visualizará somente as opções do sistema para as quais ele foi autorizado;
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Permitir que os relatórios possam ser visualizados em tela, salvos em formato PDF ou
direcionados para um dispositivo de impressão;
10
Permitir a configuração do dia para vencimento para consolidação do ISS;
11
Integração com o sistema implantado na Secretaria Municipal de Finanças.
12
A Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e) é um documento de existência digital, gerado e
armazenado eletronicamente, pela prefeitura ou por outra entidade conveniada, para
documentar as operações de prestação de serviços.
Módulo II – Características Específicas do Sistema
1
Possibilidade de o login de cada prestador ser o próprio CNPJ ou CPF.
2
O usuário visualizará somente as opções do sistema para as quais ele foi autorizado
3
O aplicativo deve permitir ao prestador configurar o seu perfil como: e-mail, telefone e
informar a logomarca que será impressa na Nota Fiscal de Serviços eletrônica.
4
O aplicativo deve permitir ao próprio prestador informar o seu responsável contábil.
5
Controlar as solicitações pendentes para emissão eletrônica de notas fiscais de serviços.
6
Possibilitar ao usuário, incluir subusuários e ter o controle de acesso de cada um.
7
Fazer login no sistema através do certificado digital;
8
Emitir Nota Fiscal com o Certificado Digital;
9
Obrigatoriedade de informar o CNPJ do tomador do serviço para pessoa jurídica, exceto
quando se tratar de tomador do exterior.
10
Permitir emitir uma NFSe sem identificar o tomador.
11
No caso da atividade de construção civil, as Nota fiscal de serviços eletrônica deverão ser
emitidas por obra e informar o número do alvará de construção.
12
Incluir mais de um serviço na mesma Nota fiscal de serviços eletrônica, desde que
relacionados a um único item da Lista, de mesma alíquota e para o mesmo tomador de serviço.
13
Obrigatoriedade de informar o CNPJ do tomador do serviço para pessoa jurídica, exceto
quando se tratar de tomador do exterior.
14
Possibilitar ao contribuinte optante do Simples Nacional, informar a alíquota do imposto de
acordo com o seu faturamento anual.
15
Possibilidade de emitir uma NFS-e retroativa para o caso, por exemplo, de apropriação de
crédito do ativo permanente de um dado mês, cujo cálculo só pode ser efetuado no início do
mês seguinte, após apuração dos valores.
16
Permitir informar as retenções federais como PIS, CONFINS, CSLL, IR, INSS.
17
Possibilitar ao prestador reaproveitar os dado de uma NFS-e emitida, informando somente o
serviço e o valor dos serviços.
18
Possibilitar o envio automático do número da autenticação da Nota fiscal de serviços
eletrônica para o e-mail do tomador.
19
Enviar um e-mail para o tomador de serviço logo após a criação da Nota fiscal de serviços
eletrônica, com os dados da nota e o link para visualizá-la.
20
O e-mail enviado para o prestador deverá conter o número da nota, nome do prestador, o nome
do tomador, valor da nota, chave de validação e o link de acesso para autenticidade.
21
Possibilidade de consultar uma nota emitida pelo seu número, por tomador do serviço, por
data de emissão da nota e pelo número do lote RPS.
22
Permitir o cancelamento de notas fiscais eletrônicas, informando ao tomador do serviço por email.
23
Possibilidade de gerar crédito na emissão da Nota fiscal de serviços eletrônica para o tomador.
24
Possibilidade do prestador e tomador do serviço consultar o crédito gerado na emissão da Nota
fiscal de serviços eletrônica.
25
Emitir guia de recolhimento do ISS das Notas Fiscais de Serviços Eletrônica emitidas.
26
Permitir o parcelamento do ISS das Notas Fiscais de Serviços Eletrônica emitidas.
27
Permitir que o prestador do serviço escolha as Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas que
deseja incluir em cada guia de recolhimento do ISS.
28
Exportar, por período, as notas fiscais de serviços eletrônicas emitidas em arquivo XML.
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O DAPS deverá conter o nome e CNPJ do tomador do serviço, o serviço de acordo com
a Lei Municipal, valor do serviço, dados do prestador de fora do município, alíquota, valor do
ISS e o número da nota fiscal de origem.
Permitir enviar o DAPS por e-mail para o tomador de serviço.
Permitir cancelar o DAPS caso o tomador não tenha aceito.
Conter rotina de substituição para aceitar ou rejeitar os DAPS’s, onde o Substituto verificar
se o DAPS é realmente dele;
Conter rotina para transforma os DAPS’s em documento de arrecadação municipal – DAM;
Possibilidade em cancelar um DAPS de um DAM já gerado, porem não quitado.
Permitir ao prestador do serviço informar o Recibo Provisório de Serviço (RPS) ou lote de
RPS para converter em nota fiscal de serviço eletrônica.
O envio de RPS será de modo assíncrono.
Após o envio do lote este é recebido pelo servidor do Web Service que grava as informações
recebidas e gera o número de protocolo de recebimento.
O arquivo gerado deverá ser em XML (Extensible Markup Language).
Possibilitar o vínculo na nota fiscal de serviço eletrônica com o RPS enviado.
Possibilitar que o tomador de serviço denuncie a não conversão do RPS em nota fiscal de
serviço eletrônica.
Possibilitar a consulta de notas fiscais eletrônica por RPS via web service.
Possibilitar a consulta da situação do lote de RPS via web service
Emitir relatório de NFS-e contribuinte.
Emitir relatório de NFS-e tipo de atividade.
Emitir relatório de NFS-e canceladas.
Emitir relatório que demonstre os maiores emitentes de notas fiscais eletrônica de serviço.
Emitir relatório que demonstre mês a mês a quantidade de notas fiscais emitidas no exercício.
Emitir relatório que demonstre mês a mês o valor dos serviços prestados nas notas fiscais
emitidas no exercício.
Emitir relatório que demonstre o valor do ISS arrecadado nas notas fiscais emitidas.
Possuir a emissão de gráficos estatísticos.
Permitir que os relatórios possam ser visualizados em tela, salvos em formato PDF ou
direcionados para um dispositivo de impressão.
Emitir Livro Eletrônico de Prestação de Serviços.
Possuir integração com o sistema de arrecadação do município para lançamento da empresa,
lançamento do DAM e pagamento do ISS.
Possibilitar a comunicação com o sistema próprio do prestador do serviço para registro de
NFS-e e consultas diversas.
Possibilitar o contribuinte escrever suas dúvidas no próprio aplicativo de Nota fiscal de
serviços eletrônica e envia-la para o auditor responsável.
Ter a possibilidade de identificar quais mensagens foram respondidas ou lidas pelo
auditor/fiscal.
Emitir Notificação preliminar para todos os prestadores que estejam com débitos no período
escolhido pelo auditor.
A notificação gerada deve conter obrigatoriamente: dados do prestador, base legal,
penalidades aplicáveis, mapa de apuração contendo o ano e mês de competência com suas
respectivas notas e valor para pagamento com o código de barras .
A notificação gerada deve ir automaticamente para o e-mail do prestador, para a
movimentação fiscal da empresa e quando o prestador acessar o sistema o mesmo deve aceitar
e receber a notificação.
Permitir a consulta a qualquer momento das notificações geradas, podendo ser alterada caso
necessário.
Emitir ordem de serviço para início de ações fiscais, selecionando os auditores e empresas que
serão fiscalizadas

Prefeitura Municipal de Barra do Choça - PMBC
Av. Getúlio Vargas, n. 451 – Bairro Centro
Telefone: (77) 3436-3000
e-mail: licitacao@barradochoca.ba.gov.br

PREGÃO PRESENCIAL SRP 035/2017

Página 30 de 60

Prefeitura Municipal de Barra do Choça – PMBC
Secretaria Municipal de Administração
www.barradochoca.com.br
62
63
64
65
66
67

68

69
70

71
72
73
74
75
76

Emitir Termo de Início de Ação Fiscal – TIAF
Emitir Auto de Infração com seus respectivos Mapa de Apuração
Possibilidade de parcelamento do Auto de Infração
Possibilidade de parcelamento da Notificação preliminar
Emitir Notificação preliminar para todos os Substituto Tributário que estejam com débitos no
período escolhido pelo auditor.
A notificação gerada deve conter obrigatoriamente: dados do Substituto Tributário, base legal,
penalidades aplicáveis, mapa de apuração contendo o ano e mês de competência com suas
respectivas notas e valor para pagamento com o código de barras .
A notificação gerada deve ir automaticamente para o e-mail do Substituto Tributário, para a
movimentação fiscal da empresa e quando o prestador acessar o sistema o mesmo deve aceitar
e receber a notificação.
Permitir consultar, a qualquer momento, as notificações geradas para o Substituto Tributário,
podendo ser alterada caso necessário.
O sistema deverá comparar os valores pagos das empresas optantes pelo Simples Nacional
com os valores das Notas Fiscais de Serviços Eletrônica emitidas, caso os valores estejam a
menor enviar uma intimação para estas empresas regularizar esta situação.
Possuir módulo para o Contador, onde o mesmo solicita o credenciamento no sistema.
Permitir que usuário contador, com um único login e senha, tenha acesso à todas as empresas
que são de sua responsabilidade;
Permitir ao usuário contador, realizar as mesmas ações que o usuário prestador e o usuário
Substituto Tributário tenham acesso no sistema;
Registrar as mensagens enviadas, data e hora.
Possibilitar separar as mensagens enviadas das recebidas.
Permitir a consulta das mensagens e mostrar o remetente, destinatário e a data de envio.

SISTEMA DE SERVIÇOS DA ADMINISTRAÇÃO AO CIDADÃO NA INTERNET
Módulo I – Características Gerais
1
Funcionar em rede com servidores GNU/Linux, Windows Servers, FreeBSD e estações de
trabalho com sistema operacional Windows 98, NT, 2000, XP ou GNU/Linux, simultaneamente;
2
Registrar em arquivo de auditoria todas as tentativas bem sucedidas de login, bem como os
respectivos logoffs, registrando data, hora e o usuário;
3
Prover efetivo controle de acessos ao aplicativo através de uso de senhas permitindo bloqueio
de acesso depois de determinado número de tentativas de acesso inválidas, criptografia e expiração
de senhas;
4
Permitir a visualização dos relatórios em tela, bem como possibilitar que sejam salvos em
disco para posterior reimpressão, inclusive permitindo selecionar a impressão de intervalos de
páginas e o número de cópias a serem impressas, além de permitir a seleção da impressora de rede
desejada;
5
Possuir validação dos campos das telas necessárias antes da gravação no banco de dados em
SQL ANSI;
6
Toda atualização de dados deve ser realizada de forma online;
7
Garantir a integridade referencial entre as diversas tabelas dos aplicativos, através do banco de
dados, por meio de triggers ou constraints;
8
Possibilitar que os aplicativos sejam acessados por usuários remotos utilizando a Internet
como meio de acesso;
9
Possuir um Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional (SGBD) que possua o padrão
SQL ANSI;
10
SGBD totalmente de domínio público e possua licença BSD e seja fornecido ou cedido
gratuitamente pela empresa contratada;
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O SGBD deverá possuir os seguintes recursos: Point-in-time Recovery (PITR), Tablespaces,
Suporte a Clisterização, Integridade Transacional, Stored Procedures, Views Triggers, Suporte a
Modelo Híbrido Objeto-relacional e Suporte a Tipos Geométricos;
12
SGBD que possua recursos para ser executado em microcomputadores que utilizem 01 (um)
ou mais processadores, não seja limitado na capacidade de armazenamento e de acessos a sua base;
13
As regras de integridade do gerenciador de banco de dados deverão estar alojadas
preferencialmente no Servidor de Banco de Dados, de tal forma que, independentemente dos
privilégios de acesso do usuário e da forma como ele se der, não seja permitido tornar inconsistente
o banco de dados;
14
O SGBD deverá conter mecanismos de segurança e proteção que impeçam a perda de
transações já efetivadas pelo usuário e permita a recuperação de dados na ocorrência de eventuais
falhas, devendo este processo ser totalmente automático, documentado e seguro;
15
As senhas dos usuários devem ser armazenadas na forma criptografada, através de algoritmos
próprios do sistema, de tal forma que nunca sejam mostradas em telas de consulta, manutenção de
cadastro de usuários ou tela de acesso ao sistema;
16
O gerenciador de banco de dados deverá possuir recursos de segurança para impedir que
usuários não autorizados obtenham êxito em acessar a base de dados para efetuar consulta,
alteração, exclusão, impressão ou cópia;
17
Utilizar arquitetura de rede padrão TCP/IP;
18
Ser compatível com ambiente multiusuário permitindo a realização de tarefas concorrentes;
19
Utilizar SGBD relacional na camada de acesso a dados para prover armazenamento e
integridade das informações em banco de dados e integridade referencial de arquivos e tabelas do
banco de dados Postgres 8.1 ou superior, Oracle 10G ou superior e Microsoft SQL Server 2000 ou
superior;
20
Possuir interface gráfica utilizando navegador web, compatível com Internet Explorer 7.0 (ou
versão superior) ou Mozila 2.0 ou superior. Não serão admitidas interfaces no modo caractere ou
baseadas em “templates” ou “frameworks” que impossibilitem a cessão irrestrita do código fonte
da solução;
21
Possuir padronização em componentes como: Telas, Relatórios, Links, Documentação,
Tabelas e Nomes de Campos do Sistema;
22
Prover o controle efetivo do uso de sistemas oferecendo total segurança contra a violação dos
dados ou acessos indevidos às informações, através do uso de senhas;
23
Possuir controle de troca e expiração de senhas e armazenamento das senhas criptografadas;
24
Integração com o sistema implantado na Secretaria Municipal de Finanças.
Módulo II – Características Específicas do Sistema (Webservices)
Exigir senha e confirmação de senha do interessado em serviços do portal;
Conter rotina que registre as solicitações de acesso aos serviços do portal no módulo de
protocolo e processos gerando um número de protocolo de solicitação e exigindo o fornecimento de
informações cadastrais de praxe das pessoas interessadas;
3
O acesso às informações privativas exclusivamente com “login” de acesso e senha;
4
O acesso às informações de domínio público sem “login” e sem senha;
5
Possibilitar que os usuários (funcionários) da Prefeitura emitam cópia de seu recibo de
pagamento;
6
Que os funcionários, usuários da PM imprimam seus respectivos comprovantes de
rendimentos para fins de declaração anual de imposto de renda;
7
Consultar licitações por período, número de licitação ou licitações em andamento,
possibilitando a visualização da modalidade, situação, julgamento, comparação, histórico,
publicações e edital;
8
O registro de uma sugestão, opinião, denúncia etc, (permitindo configuração) de usuário
identificado e encaminhar para o setor competente, gerando um número de protocolo de registro,
propiciando a posterior consulta do mesmo;
1
2
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A consulta de um registro de sugestão, opinião, denúncia etc, realizado de forma anônima,
através do número do protocolo;
10
O cadastramento de usuários com acesso a várias funcionalidades, obedecidas às regras de
permissão e acesso da empresa em diferentes setores;
11
A consulta do andamento do processo administrativo identificando login e senha do servidor;
12
O acompanhamento dos acessos aos serviços, de formar geral ou por período, bem como o
comparativo de acessos entre dois períodos;
13
Possibilitar a emissão de guias de recolhimento de qualquer tributo municipal, vencida ou não;
14
Cota única ou parceladas, com adicionais calculados em guia padrão FEBRABAN, pronta
para o recolhimento;
15
Possibilitar a emissão e a consulta da autenticação de certidão negativa de débitos municipais;
16
Possibilitar ao contribuinte obter informações referentes a protocolo;
17
Possibilidade de consulta por: Descrição do processo, situação, pareceres e trâmites, e se o
processo foi deferido ou indeferido;
18
Possibilitar ao contribuinte ter acesso a documentação necessária para dar entrada de
processos junto ao protocolo, baseado na informação constante do banco de dados;
19
Permitir que as pessoas operem o sistema da Prefeitura, através da Internet, respeitadas suas
permissões, de forma que possam se auto atender;
20
Possibilitar a obtenção de informações referente a pagamentos realizados à Prefeitura num
determinado período desejado.
2.3 - LOTE 03: SISTEMA DE CONTROLE DE RECURSOS HUMANOS (FOPAG) E
CONTRACHEQUE ONLINE:
MÓDULO I – RECURSOS HUMANOS
1
Permitir a captação e manutenção de informações pessoais de todos os servidores com no
mínimo os seguintes dados: Matrícula, Nome, Filiação, Data de Nascimento, Sexo, Grau de Instrução,
Estado Civil, Endereço, CPF, PIS, RG (Número, Órgão Expedidor e Data);
2
Permitir a captação e manutenção de informações do vínculo que o servidor teve e/ou tem com
o órgão com no mínimo os seguintes dados: Regime Jurídico, Vínculo, Cargo, Salário, Carga Horária
Semanal e Regime Jurídico;
3
Permitir o cadastramento de servidores em diversos regimes jurídicos como: Celetistas,
Estatutários, Comissionados e Contratos Temporários;
4
Permitir o registro de atos de elogio, advertência e punição;
5
Permitir o registro da promoção de cargos e salários dos servidores;
6
Estabelecer um único código de registro para o servidor, para que através deste possam ser
aproveitados os dados cadastrais de servidor que já trabalhou no órgão público e permitir controle de
todos os vínculos empregatícios que o servidor tenha ou venha a ter;
7
Permitir contratos de duplo vínculo dentro e fora da empresa, quanto ao acúmulo de bases para
INSS e IRRF;
8
Validar dígito verificador do número do CPF;
9
Validar dígito verificador do número do PIS;
10
Localizar servidores por nome ou parte dele;
11
Deve possuir consulta rápida no cadastro de funcionários, sendo generalizada através de tecla
de função;
12
Cadastrar e controlar os dependentes de servidores para fins de salário família e imposto de
renda, realizando a sua baixa automática na época devida conforme limite e condições previstas para
cada dependente;
13
Permitir o cadastramento de pensões judiciais com o nome da pensionista, CPF, banco e conta
para pagamento em folha;
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Permitir o cadastramento de todos os cargos do quadro de pessoal de natureza efetiva,
comissionado e temporário etc, com no mínimo a nomenclatura desejada pelo órgão, vinculando ao
CBO, com Referência Salarial Inicial e Final, Quantidade de Vagas, Data e Número da Lei;
15
Permitir o controle de cargos ocupados, emitindo mensagem de vagas ocupadas ao selecionar
um determinado cargo no cadastro de funcionários;
16
Permitir o cadastramento das empresas que fornecem o vale-transporte;
17
Gerar automaticamente informação para desconto do vale-transporte em folha de pagamento
após lançamento da entrega dos passes;
18
Cadastrar e gerenciar os afastamentos dos servidores e sua respectiva influência no cálculo da
folha;
19
Emitir relatório com a movimentação de pessoal no período: cedido(s) ou em afastamentos
temporários, com ou sem benefícios pela previdência;
20
Registrar a CAT - Comunicação de Acidente do Trabalho e o afastamento do servidor quando
houver acidente de trabalho para benefícios ao INSS;
21
Deve emitir o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP, baseado no histórico do servidor;
22
Emitir certidões de tempo de serviço e disponibilizar informações para o cálculo da concessão
de aposentadoria através da geração do cálculo atuarial (conforme layout conveniado);
23
Emitir relatório com a movimentação de pessoal no período: Admitido(s), Demitido(s),
Aniversariantes do Mês, Direito a Anuênio (ATS) etc;
24
Emitir as fichas de dados cadastrais dos servidores;
25
Garantir total disponibilidade e segurança das informações históricas com detalhamento de
todos os pagamentos e descontos;
26
Registrar e manter o histórico das alterações de: Nome, Cargo, Salário, Lotação, Vínculo,
Regime Jurídico, Local de Trabalho dos Servidores e Banco/Agência/Conta Bancária;
27
Permitir a emissão de relatórios com textos pré-definidos utilizando parâmetros do sistema, a
partir de informações administrativas no setor, para que o próprio usuário possa editar e imprimir para
quem desejar;
28
Permitir com que o usuário monte seu próprio relatório a partir de informações administrativas
no setor, em "layout" e ordem selecionada, contendo recursos de "gerador de relatório";
29
Permitir a geração de arquivos pré-definidos e conter os recursos de "gerador de arquivos “txt”
para que o próprio usuário possa montar e gerar o arquivo desejado a partir de informações
administrativas no setor, em "layout" e ordem selecionada;
30
Deve permitir que possam ser gravados diferentes tipos de seleção para facilitar a emissão de
relatórios rotineiros;
31
Deve permitir a configuração de cabeçalhos dos relatórios para que sejam ou não impressos
com o brasão o outro logotipo que identifique a entidade;
32
Deve possuir controle de senhas e de usuários com níveis de acesso.
MÓDULO II – FOLHA DE PAGAMENTO
1
Manter histórico para cada servidor/funcionário, com detalhamento de todos os pagamentos e
descontos, permitindo consulta ou emissão de relatórios individuais ou globais;
2
Controlar e manter o registro das informações históricas, necessárias às rotinas anuais como de
13º salário e férias;
3
Permitir o registro e controle de convênios e empréstimos que tenham sido consignados em
folha;
4
Deve permitir a configuração de quais proventos e descontos devem ser considerados como
automáticos para cada tipo de cálculo (13º, férias, descontos legais, ATS etc);
5
Deve permitir a configuração de todas as fórmulas de cálculo de forma que possam ser
configuradas, ficando em conformidade, também, com o estatuto do órgão, tornando o cálculo da folha
totalmente configurado e administrado pelo próprio usuário do sistema;
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Controlar os vencimentos e descontos permitidos em cada regime de trabalho,
impossibilitando que seja efetuado o lançamento de um vencimento ou desconto exclusivo de um
regime em outro;
7
Deve permitir a configuração das tabelas mensais de cálculo, podendo o usuário incluir novas
tabelas, definir a quantidade de faixas e, ainda, nomear essas tabelas de acordo com sua necessidade.
Exemplos: Tabelas de INSS, IRRF, Salário Família, Instituto e ATS;
8
Possuir rotinas que permitam administrar salários, possibilitando reajustes globais e parciais
de acordo com os padrões;
9
Possuir cadastro de diárias e emissão de autorizações das mesmas;
10
Deve fazer o controle de consignação importada de sistemas externos. Ex. E-consig,
Credicesta etc;
11
Permitir o processamento das folhas de: Pagamento Mensal, Rescisão, Férias, Adiantamento
de Décimo Terceiro Salário, Décimo Terceiro Salário e Folhas Complementares ou de Diferenças
Salariais; Inclusive de Pensões Judiciais e Benefícios, permitindo recálculos da folha a qualquer
momento, parcial ou geral;
12
Permitir o processamento de várias folhas de pagamento para a mesma referência, separando
por grupo de servidores de mesmo vínculo, mesmo regime ou mesma data de pagamento;
13
Permitir recalcular um único funcionário pós-cálculo da folha, para evitar a necessidade de
seguir todo o procedimento de geração e cálculo da folha;
14
Permitir simulações parciais ou totais da folha de pagamento;
15
Deve permitir a inclusão de variáveis fixas e mensais, as quais deverão ser também, quando
necessário, geradas a partir de um gerador de variáveis;
16
Permitir a inclusão de valores variáveis na folha como: Provenientes de Horas Extras,
Periculosidade, Insalubridade, Faltas, Empréstimos e Descontos Diversos;
17
Propiciar a inclusão de códigos de proventos ou descontos fixos no próprio cadastro do
empregado, evitando a digitação mensal como uma variável;
18
Calcular automaticamente os valores relativos aos benefícios dos dependentes, tais como:
Salário Família e/ou Abono Família para efetivos;
19
Deve permitir o cálculo das médias de horas extras que cada servidor tem direito a receber em
férias, 13º salário ou rescisão de contrato;
20
Permitir o cálculo automático dos de adicionais por tempo de serviço como o anuênio,
quinquênio e decênio;
21
Calcular automaticamente as contribuições sindicais na época devida;
22
Calcular automaticamente os encargos, processar relatórios com as informações dos valores
relativos à contribuição individual e patronal para o RGPS (INSS) e RPPS (Instituto), de acordo com o
regime previdenciário do servidor;
23
Deve emitir comparativo de movimentações dos servidores entre duas competências;
24
Emitir folha de pagamento completa ou com quebras por unidades administrativas;
25
Emitir folha líquida, contendo matrícula, nome, CPF e salário líquido do servidor/funcionário,
além de emitir por banco e agência;
26
Emitir listagem dos servidor/funcionário por provento ou descontos individuais ou grupais,
com valores mensais, conforme desejado;
27
Emitir folha de assinatura para recebimento de contracheques ou para outra finalidade,
contendo lotação, matrícula, nome e espaço para assinatura;
28
Emissão do contracheque (pré-impresso), permitindo a livre formatação do documento pelo
usuário, conforme modelo padrão utilizado pela empresa;
29
Emitir contracheques de meses anteriores (segunda via);
30
Permitir a emissão de cheques para pagamento de servidores/funcionários;
31
Emitir os informes de rendimentos para fins de declaração à Receita Federal em qualquer
época do ano, inclusive de anos anteriores, nos padrões da legislação vigente;
32
Deve permitir a emissão de relação dos salários de contribuição e discriminação dos mesmos
para previdência federal, estadual e/ou municipal;
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33
Possibilitar a exportação automática dos dados para contabilização da folha de pagamento
integrando com a contabilidade;
34
Permitir a geração de arquivos para crédito em conta corrente da rede bancária, emitindo
relação dos créditos contendo matrícula, nome, conta corrente, CPF e valor líquido a ser creditado;
35
Exportar/importar arquivos do PIS/PASEP, como cadastro de participantes, e para lançar os
valores dos abonos com pagamentos em folha na devida época, solicitado pelo Banco do Brasil;
36
Permitir a geração de arquivos para o CAGED;
37
Permitir a geração da GEFIP/SEFIP mensalmente, inclusive a competência 13;
38
Permitir rotinas de comparação da base de dados da Gefip/Sefip com a folha de pagamento
automaticamente através do software;
39
Disponibilizar informações em arquivos conforme pedido pela fiscalização da receita ou
previdência. Ex.: MANAD;
40
Permitir a geração de informações anuais como DIRF e RAIS, nos padrões da legislação
vigente;
41
Possuir módulo de autônomos separado dos servidores/funcionários, porém acessando o
mesmo banco de dados;
42
Permitir o registro de autônomos no sistema de folha de pagamento com seus respectivos
códigos de identificação de prestador de serviços.
MÓDULO III – ATOS ADMINISTRATIVOS E LEGAIS
1
Manter o cadastro de todos os textos que darão origem a atos administrativos como: Portaria,
Decretos, Contratos e Termos de Posse;
2
Gerar automaticamente o ato administrativo a partir de um lançamento de licenças e
afastamentos, com o registro nas observações funcionais do servidor, após a tramitação;
3
Gerar automaticamente o ato administrativo a partir de um lançamento de férias em gozo e/ou
pecúnia com o registro nas observações funcionais do servidor, após a tramitação;
4
Gerar automaticamente o ato administrativo a partir de um lançamento de suspensão de
pagamento, com o registro nas observações funcionais do servidor, após a tramitação;
5
Gerar automaticamente o ato administrativo após informar no cadastro as datas de início de
recebimento de insalubridade, assiduidade, anuidade, posse etc, com registro nas observações
funcionais do servidor;
6
Gerar automaticamente o contrato de servidores temporários a partir do lançamento da
admissão;
7
Gerar automaticamente o termo de posse de servidores a partir do lançamento da
posse/admissão;
8
Permitir a emissão de atos administrativos individuais ou coletivos conforme textos
configurados pelo próprio usuário;
9
Deve controlar e emitir as movimentações de pessoal e os atos publicados para cada servidor
ao longo de sua carreira.
MÓDULO IV – RESCISÕES, FÉRIAS E CONTRATOS FUNCIONAIS
1
Possuir rotina de cálculo de rescisões de contrato de trabalho (CLT) e/ou quitações de
demissões conforme estatutos municipais, tanto individuais quanto coletivas ou complementares;
2
Deve permitir a inclusão e configuração de motivos de rescisão e respectivas verbas
rescisórias decorrentes de cada um;
3
Emitir o Termo de Rescisão de contrato e disponibilizar em arquivos as informações de Guia
rescisório do FGTS – GRRF, quando necessário;
4
Manter o cadastro de todos os períodos aquisitivos de férias dos servidores desde a admissão
até a exoneração;
5
Permitir o pagamento das férias integral ou proporcional a cada período de gozo lançado, com
o respectivo 1/3 adicional e médias periódicas;
6
Emitir os avisos e recibos de férias;
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7
Permitir o lançamento de um mesmo período de gozo para um grupo de servidores, facilitando
este lançamento quando vários servidores vão sair de férias no mesmo período;
8
Deve possibilitar cálculos de férias individuais, quando ocorre a venda dos 10 (dez) dias
permitidos por Lei, transformando em abono pecuniário.
Módulo V - PONTO ELETRÔNICO
1
Leitura de registro de relógios;
2
Extrato Individual ou Coletivo de Registro de Ponto;
3
Montagem de Escalas;
4
Cadastro de regras para apuração de horas;
5
Aplicação de tolerância na leitura de registro;
6
Apuração de horas para Banco de Horas ou Lançamentos;
7
Controle de presença de funcionários;
8
Relatório de faltas, atrasos, registros inconsistentes e saldos.

2.4 - LOTE 04: SISTEMA DE CONTROLE PATRIMONIAL, FROTA E COMBUSTÍVEIS:
1.
Cadastro único de centro de custos, órgãos e unidades orçamentárias integrados aos módulos
do sistema;
2.
Cadastro de produtos e serviços do catálogo da entidade;
3.
Controle de estoque mínimo de cada produto;
4.
Cadastro de grupos de bens de consumo;
5.
Permitir estabelecer quais usuários poderão efetuar cada uma das funcionalidades
parametrizadas (entradas, transferências, doações, baixas, estornos e outras);
6.
Gerenciamento de diversos almoxarifados lógicos e controle de estoque independente;
7.
Geração de inventários descentralizados por almoxarifado ou consolidados;
8.
Mapa de estoque com situação atual consolidado e por almoxarifado e grupo de material;
9.
Controle de almoxarifados por programa de governo;
10.
Controle de estoque por almoxarifado e lote de mercadoria;
11.
Registro de notas fiscais de aquisição e entrada direta (entrada e saída automática);
12.
Integração entre módulos de contabilidade e almoxarifado;
13.
Quando integrado, o almoxarife vincula a nota fiscal ao seu respectivo empenho gerado pela
contabilidade;
14.
Quando integrado, a contabilidade só liquida o empenho de bem de consumo após o
lançamento a nota fiscal pelo almoxarifado;
15.
Entrada de produtos por lote;
16.
Registro de bens de consumo doados para unidade gestora;
17.
Geração de Mapas de Entrada por nota fiscal e doação;
18.
Requisição de material por setor e solicitante previamente lotado no setor;
19.
Permitir copiar itens de outra requisição;
20.
Registro de requisições em modo rascunho (registro parcial do pedido – não finalizado para
baixa);
21.
Geração de Termo de Solicitação de Material;
22.
Recurso de análise e aprovação de requisições;
23.
Setor de Análise pode especificar a quantidade aprovada de cada item requisitado;
24.
Geração do Termo de Separação de Material;
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25.
Termo de Separação gerado com quantidade aprovada e lote de saída mais próxima a vencer;
26.
Baixa de requisições por almoxarifado e lote de saída;
27.
Conferência total ou parcial dos itens da requisição aprovada;
28.
Geração de Termo de Entrega de Material;
29.
Estorno de requisições baixadas total ou parcial;
30.
Fechamento do mês (Somente o administrador tem permissão para alterar as informações);
31.
Extrato de movimentações de entrada e saída por produto (Ficha de Prateleira);
32.
Relatório do inventário (saldo inicial do estoque);
33.
Relatório de Balancete mensal acumulado com o saldo anterior e no período por produto;
34.
Relatório de requisições atendidas por setor ou solicitante;
35.
Relatório de requisições não atendidas;
36.
Relatório de estoque mensal;
37.
Relatório de criticidade de produtos com os produtos vencidos e a vencer;
38.
Relatório de criticidade de produtos abaixo do estoque mínimo;
39.
Relatório de consumo com o gasto detalhado por setor;
40.
Relatório com o consumo mensal de cada setor;
41.
Relatórios comparativos entre contabilidade e almoxarifado.
42.
Permitir a inclusão da foto do bem;
43.
Permitir a inclusão da nota fiscal do bem;
44.
Permitir o cadastramento das seguradoras;
45.
Permitir a clonagem de bens automaticamente para evitar a digitação de bens iguais;
46.
Possui a integração com a contabilidade registrando o nº de Empenho para um posterior
controle;
47.
Permitir o controle de transferência dos bens entre os diversos órgãos;
48.
Permitir a reavaliação dos bens de forma individual, global ou por grupos;
49.
Permitir a transferência de um bem de um setor para outro;
50.
O Sistema de Administração do Patrimônio deverá estabelecer o total controle sobre os Bens
Patrimoniais, contando com os seguintes recursos:
51.
Tratamento de Baixas, totais ou parciais, permitindo a emissão de documento correspondente
(Termo de Baixa);
52.
Controle de envio para reparos, com emissão de documento que identifique o item, o motivo
do reparo, data, responsável pelo envio e empresa para a qual foi enviado o bem;
53.
Capacidade de obter o valor do bem, assim como o de sua depreciação acumulada, corrigidos
e convertidos para a moeda atualmente vigente, a partir do valor de compra constante da nota fiscal;
54.
Permitir o cálculo mensal de depreciação de um ou mais itens cadastrados;
55.
Classificação dos itens patrimoniais em contas, em função das suas características e diferentes
taxas de depreciação;
56.
O Sistema de Administração de Patrimônio deverá integrar-se ao Sistema de Contabilidade;
57.
O Sistema deverá possibilitar a transferência simultânea de vários itens pertencentes a um
local para outro local, em uma única operação;
58.
O sistema de Administração de Patrimônio deverá disponibilizar, no mínimo, os relatórios a
seguir, podendo estes ser impressos, apresentados em tela, convertidos para arquivos PDF ou Planilha
Excel:
i. Termo de Responsabilidade: identificando a lista de bens sob a tutela de
determinados funcionários;
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ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.
viii.

Termo de Transferência;
Termo de Baixas;
Aquisições, dentro de uma faixa de datas;
Movimentos: Aquisições, Transferências e Baixas;
Itens baixados em um intervalo qualquer de datas;
Emissão de ficha demonstrativa de baixa, individual por item do Patrimônio;
Resumo por Ano de Aquisição.

59.
Registrar informações dos motoristas contendo: matrícula, nome, número da carteira, data de
validade, endereço, telefone, cargo e certificado de transporte;
60.
Registrar informações dos veículos contendo: prefixo, número, placa, tipo de veículo, registro
de uso, RENAVAM, chassi, marca, modelo, ano de fabricação, centro de custo e operacional;
61.
Cadastro único de centro de custos, órgãos e unidades orçamentárias integrados aos módulos
do sistema;
62.
Permitir estabelecer quais usuários poderão efetuar cada função do sistema (permissões de
acesso através de senhas e perfis);
63.
Permitir o registro da capacidade do tanque de combustível de cada veículo;
64.
Gerenciar a capacidade máxima de passageiros de cada veículo;
65.
Permitir a inclusão de imagens, fotos e arquivos digitalizados ao registro da frota;
66.
Controle e gerenciamento de hodômetro;
67.
Permitir o cadastramento de tipos de combustíveis, peças, acessórios e serviços;
68.
Permitir o controle da transferência de acessórios entre veículos;
69.
Permitir a integração do módulo de patrimônio aos acessórios incorporados aos veículos do
módulo de frota;
70.
Permitir o registro de notas de aquisição de pneus;
71.
Efetuar o controle das apólices de seguros dos veículos;
72.
Permitir o registro de tipos de serviços de manutenção preventiva e corretiva;
73.
Efetuar autorizações de saídas de veículos;
74.
Solicitar a confirmação de reservas validando a capacidade de passageiros dos veículos;
75.
Emitir fichas de apontamento para cada viatura com o número de placa além do nome do
motorista, horário de saída de chegada, quilometragem inicial e final e local de destino de cada
movimentação de qualquer veículo;
76.
Registrar diariamente a quilometragem percorrida por cada viatura, contendo as seguintes
informações: motoristas, destino, data, hora e hodômetro de saída e entrada, finalidade e observações;
77.
Alertar e gerar relatórios de vencimento da Carteira Nacional de Habilitação dos motoristas;
78.
Habilitar motoristas com até 30 dias após o vencimento da Carteira Nacional de Habilitação
(Prazo previsto em Legislação de Trânsito);
79.
Registrar manutenções preventivas, corretivas e abastecimentos através de ordens de serviços,
contendo no mínimo: hodômetro, tipo de serviço, fornecedor, datas de abertura, início e término,
observação, serviços solicitados e executados;
80.
Permitir o registro das notas de abastecimento;
81.
Gerar relatórios de consumo de combustível por período;
82.
Gerar relatórios de ordem de serviço e manutenção;
83.
Registrar as etapas do fluxo de manutenção: Ordem de Serviço, Orçamento e Execução;
84.
Controle de manutenções periódicas (revisão, troca de óleo e outros serviços);
85.
Gerenciar os pneus de cada veículo, registrando para cada um deles, a posição, a data da troca,
vida útil, quilometragem e ordem de serviço de troca de pneus;
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86.
87.
88.
89.
90.

Administrar as ocorrências, sinistros e acidentes;
Registrar e gerenciar multas e infrações por veículo e motorista;
Alertar e gerar relatórios com pontuação da CNH por motorista;(Não possui no sistema)
Controle de licenciamento anual por veículo;
Controle de envio para reparos totais ou parciais, permitindo a emissão de documento
correspondente (Termo de Manutenção);
91.
Prover a integração com os módulos de Contabilidade e Patrimônio;
92.
Gerar arquivos para os órgãos de fiscalização seguindo layout do Sistema de Auditoria e
Gestão do Tribunal de Contas;
93.
Gerar gráficos de consumo médio de combustível por automóvel;
94.
Gerar gráficos e relatórios de consumo por período demonstrando a quilometragem realizada,
custo, quantidade abastecida, consumo de km/l e km/h, total de combustível, mão de obra e peças;
95.
Gerar gráficos e relatórios de custo e consumo mensal exibindo: meses, km rodados, gastos de
combustível em R$, gasto de combustível em p/ litros, custo de combustível por km, gastos com
infrações e multas no mês, gastos com pneus (Balancete Mensal);
96.
Gerar gráficos e relatórios de evolução e planejamento dos gastos;
97.
Custo detalhado por fornecedor, veículo, tipo de veículo;
98.
Prover relatórios estatísticos;
99.
Prover relatórios de motoristas e situação da CNH;
100. Prover relatórios de pneus, multas, infrações e sinistros da frota;
101. Prover relatórios de movimentações de entrada e saída de veículos por período;
102. Prover relatórios de previsão de gastos de licenciamento anual da frota;
2.5 – LOTE 05: SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA
PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
2 - ESPECIFICAÇÕES
2.5.1. VISÃO GERAL
Implantação de um Sistema Integrado de Gestão Administrativa e Pedagógica para a Secretaria
Municipal de Educação, incluindo treinamento inicial e canais de suporte para os usuários do sistema.
A Solução Tecnológica deverá atender às funcionalidades descritas no Anexo I –
Funcionalidades da Solução. Deverá atender todos os usuários - colaboradores e alunos - em
todas as unidades que integram a Secretaria Municipal de Educação.
2.5.2. SERVIÇOS
2.5.2.1. SUPORTE TÉCNICO E OPERACIONAL
A CONTRATADA deverá prestar durante todo o período de vigência contratual, os serviços de
suporte técnico e operacional para os usuários da Solução Tecnológica.
 Os atendimentos às solicitações de suporte técnico deverão ser realizados de forma remota, em
local apropriado (sala) a ser disponibilizado pela CONTRATADA, também responsável pela
disponibilização dos recursos humanos e tecnológicos para o funcionamento desse ambiente,
bem como móveis e recursos de comunicação.
 A CONTRATADA deve disponibilizar aos usuários da Solução Tecnológica um serviço de
Help Desk (navegador WEB) e também uma central telefônica que possibilitará acionar o
suporte técnico da Solução Tecnológica.
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Os atendimentos às solicitações de suporte técnico deverão ser realizados de forma presencial
nas unidades escolares, quando da impossibilidade de solução do problema de forma remota.
Os serviços de suporte deverão estar disponíveis a todos os usuários da Solução Tecnológica
de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados.

2.1.1.2. MANUTENÇÃO CORRETIVA E ADAPTATIVA DA SOLUÇÃO
A CONTRATADA deverá realizar, até o final do período de vigência contratual, a manutenção
corretiva e adaptativa da Solução Tecnológica.
2.1.2. IMPLANTAÇÃO
2.1.2.1. INSTALAÇÃO DA SOLUÇÃO NO AMBIENTE TECNOLÓGICO DA SECRETARIA
DE EDUCAÇÃO
A CONTRATADA deverá realizar a instalação da Solução Tecnológica no ambiente tecnológico da
CONTRATANTE ou em um provedor de serviços (DATA CENTER) indicado pela
CONTRATANTE, contendo os requisitos funcionais da Solução Tecnológica, dispostos no Descritivo
das Funcionalidades da Solução. A CONTRATANTE se responsabilizará pela disponibilização dos
links de comunicação (acesso a internet) para acesso a Solução Tecnológica nas Unidades
Administrativas e Escolares da Secretaria de Educação.
2.1.2.2. MIGRAÇÃO DE DADOS
A CONTRATADA deverá realizar os serviços de migração dos dados do EDUCANSENSO do ano
anterior, da Secretaria Municipal de Educação para a nova Solução Tecnológica. A CONTRATADA
deverá realizar também a migração dos dados legados da Secretaria Municipal de Educação para a
nova solução tecnológica.
2.1.2.4. IMPLANTAÇÃO DA SOLUÇÃO NAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS E
ESCOLARES
Nas Unidades Administrativas e Escolares da Secretaria Municipal de Educação, a CONTRATADA
deverá realizar a avaliação dos organogramas funcionais e a identificação setorial dos usuários, assim
como realizar análises de aderência dos processos de trabalho atuais em relação aos modelos definidos
pela Solução Tecnológica.
A CONTRATANTE será responsável pelo fornecimento de todas as informações requeridas pela
CONTRATADA em relação à estrutura organizacional e localização dos usuários. A CONTRATADA
atuará, apoiada pelo Departamento de Tecnologia da Informação e demais colaboradores da Rede
Municipal de Ensino, na identificação dos processos de trabalho e dos procedimentos gerais utilizados
pela CONTRATANTE. O processo de implantação deverá prever uma forte interação entre a equipe
da CONTRATADA e a equipe de gestão da CONTRATANTE para a identificação dos problemas
encontrados e para a discussão das ações recomendadas para suas resoluções. Para sucesso do
gerenciamento deste projeto, deverá permanecer residente, nas instalações da CONTRATANTE,
aqui representadas pela Secretaria Municipal de Educação, um Gerente de Projetos, que tornará
dinâmica a comunicação entre as partes. Esse agente será responsável pelas comunicações e manterá
os documentos relacionados ao projeto organizados e atualizados, acompanhando todas as fases da
implementação da Solução Tecnológica.
2.2 TREINAMENTO DOS USUÁRIOS
2.2.1 A CONTRATADA deverá elaborar um programa de capacitação para os profissionais das
Unidades Administrativas e Escolares, que deverá contemplar todas as orientações necessárias para a
operação da Solução Tecnológica.
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2.2.2 O fornecimento dos materiais didáticos necessários para o treinamento será de
responsabilidade da CONTRATADA.
2.2.3 O programa de capacitação elaborado pela CONTRATADA deverá ser aprovado pela
CONTRATANTE antes do início da sua execução. A preparação do ambiente para os treinamentos,
infraestrutura para os treinamentos (salas de treinamento, equipamentos, mobiliário, conexões à
Internet) será de responsabilidade da PREFEITURA.
2.2.4 Antecedendo o treinamento aos usuários das Unidades Escolares e Administrativas da
Secretaria Municipal de Educação, a CONTRATADA deverá elaborar um programa de capacitação
para no mínimo 2 (dois) técnicos do Departamento de Tecnologia da Informação da Secretaria
Municipal de Educação. Essa capacitação deverá ter carga horária mínima de 16 (dezesseis) horas/aula
presenciais e incluir no os seguintes assuntos: configuração, gerenciamento e administração dos
sistemas, gerenciamento de arquivos, uso de módulos do sistema, gestão de acessos, contas, senhas,
diretórios e arquivos. De forma complementar, podendo ser utilizados recursos de ensino online em
um ambiente virtual de aprendizagem, os técnicos deverão ter acesso a informações complementares
sobre o sistema e suas funções, bem como poderão entrar em contato com os profissionais instrutores
para sanar dúvidas específicas quanto ao uso do sistema.
2.3 ARQUITETURA
A Solução Tecnológica deverá obrigatoriamente atender as seguintes características tecnológicas:



Deve ser desenvolvido para uso nativo em ambiente WEB;
Não será permitida a utilização de softwares emuladores de terminal (serviços de terminal
server, metaframes);
 Deve utilizar o Sistema Gerenciador de Banco de Dados Relacional PostegreSQL 9.4 ou
Superior;
 Deve utilizar o Servidor de Aplicação Tomcat 6 ou superior;
 Deve permitir integração com outros aplicativos;
 Os dados de endereço devem ser carregados a partir de base dos Correios - Diretório Nacional
de Endereços (DNE).
 Deve ser desenvolvido na linguagem de programação orientada a objeto PHP;
 O acesso à Solução deverá ser permitido a partir dos principais navegadores (browsers)
disponíveis no mercado web: Internet Explorer, Google Chrome, Firefox e Safari;
 A Solução deve permitir o acesso através de computadores pessoais (PC), tablets e
smartphones (com o uso de aplicativos);
 A Solução deve permitir personalização, e deverá ser entregue de acordo com as definições da
CONTRATANTE;
 Deve permitir a interface com outros sistemas utilizando-se de Web Services, importação e
exportação de arquivos em diversos formatos, tais como: CSV, XLS, TXT ou XML.
2.4 DIREITO DE USO DA SOLUÇÃO
A propriedade intelectual e comercial da Solução Tecnológica continuará sendo exclusiva da
CONTRATADA. A CONTRATANTE comprometer-se-á expressamente em utilizar destes códigosfonte somente para uso próprio e para os fins a que se destinam, comprometendo-se a
CONTRATANTE a não ceder ou comercializar, sem a prévia anuência da CONTRATADA, qualquer
componente, artefato ou material relativo a Solução Tecnológica para quaisquer terceiros, sob
qualquer forma ou título, ou dar em garantia, observadas as limitações legais constantes na Lei de
Software e na Lei de Direitos Autorais, respectivamente Leis nº. 9.609/98 e 9.610/98.
3. PRAZO, LOCAL E CONDIÇÕES DE ENTREGA OU EXECUÇÃO.
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Os serviços deverão ser iniciados em até 10 (dez) dias após a emissão da Ordem de Serviço. Serão
observados os preceitos dos artigos 73 a 76 da Lei Federal 8.666/93 com suas alterações.
Com referência aos locais e condições, a Solução Tecnológica deverá atender todos os colaboradores e
alunos em todas as unidades que integram a Secretaria Municipal de Educação de Barra do Choça.
4. – TESTE DE CONFORMIDADE
Para os requisitos da solução constantes no presente Termo de Referência, que são obrigatórios, a
Administração Pública Municipal deverá, antes da assinatura do contrato, solicitar teste de
conformidade a licitante vencedora, no intuito de validar e comprovar a existência e a funcionalidade
de tais requisitos. A equipe de apoio à Comissão de Licitação, responsável pelo teste de conformidade,
deverá conferir todos os requisitos obrigatórios, dentre todos detalhados no termo de referência.
O teste de conformidade deverá ser realizado nas dependências da Secretaria Municipal de Educação
de Barra do Choça, em ambiente destinado para este fim. Os equipamentos utilizados para as
demonstrações durante o teste de conformidade deverão ser providenciados pela própria licitante,
incluindo, entre outros, computador, projetor multimídia, conexão a internet compatível (tecnologia
3G ou outros), a fim de se evitar contestações quanto à qualidade de tais recursos por parte da licitante.
A licitante classificada em primeiro lugar será convocada para o teste de conformidade da solução
objeto deste edital, a fim de comprovar o atendimento dos requisitos obrigatórios que declarou
atendimento. Caso a solução da licitante não seja aprovada no teste de conformidade, a mesma será
desclassificada, sendo convocadas para a realização deste teste as demais licitantes, por ordem de
classificação.
A licitante cuja solução for reprovada no teste de conformidade, ou seja, não atender a qualquer dos
requisitos obrigatórios que declarou atender, poderá ser julgada inidônea para contratar com a
Administração Pública Municipal. Constatado o atendimento pleno às exigências fixadas neste edital e
consequente aprovação no teste de conformidade, a licitante será declarada vencedora, adjudicado a
esta, o objeto da licitação.
O teste de conformidade será feito considerando as funcionalidades pontuadas no Anexo I, que a
licitante declarou possuir no momento da apresentação de sua proposta técnica, referente às
funcionalidades descritas nos módulos do sistema especificado.
ANEXO I – Funcionalidades
1. Funcionalidade Básica
Conjunto de funções comum a todos os módulos.
Tabelas Básicas
o Endereçamento: Países, estados, cidades, distritos, bairros e logradouros;
o Cadastro brasileiro de ocupações – CBO;
o Níveis de escolaridade;
o Segurança
o Cadastro de grupos de usuários (perfis);
o Cadastro de usuários;
o Autenticação e controle de acesso dos usuários por atividade;
o Registro de todas as operações realizadas pelos usuários durante o uso do sistema (log) com
níveis que podem ser configurados pelo administrador do sistema.
2. Gestão Acadêmica
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o TABELAS do MEC: Tipos de equipamentos, locais de funcionamento, tipos de dependências,
tipos de instituições mantenedoras, tipos de atendimentos especializados e tipos de atividade
complementar;
o Cadastro de períodos letivos;
o Cadastro de disciplinas;
o Cadastro de motivos e evasão;
o Cadastro de unidades escolares;
o Cadastro e configuração de cursos e suas etapas (séries);
o Cadastro de profissionais de educação;
o Cadastro de feriados;
o Cadastro de ficha saúde dos alunos;
o Cadastro de ocorrências dos alunos
o Matrícula on-line
o Diário de classe eletrônico
3. Transporte Escolar:
o Pontos de parada;
o Rotas;
o Veículos;
o Condutores/Motoristas;
o Proprietários dos veículos
4. Acesso online/Comunicação
o Acesso via internet
o Aplicativo para smartphone para acesso dos pais
o Comunicação digital por E-mail e SMS
o Sala de aula virtual (Chat) para gestores, professores, alunos e pais.
o Disponibilização de carteira escolar com foto e código de barras;
5. Relatórios Gerais
o Alunos e Matrículas;
o Unidades Escolares;
o Turmas;
o Profissionais da Educação;
o Calendário letivo;
o Transporte Escolar.
Cadastros
o Cadastro de turmas;
o Cadastro de profissionais da Educação;
o Cadastro de oferta de disciplinas;
o Cadastro de alunos;
o Cadastro de pais e responsáveis;
o Cadastro de equipamentos;
Lançamentos e Controles
o Lançamento de horários;
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o
o
o
o

Lançamento de notas e frequência;
Controle de frequência dos professores;
Controle de profissionais em formação;
Lançamento e controle da reserva de equipamento;

Relatórios, Emissão de Documentos e Gráficos
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Relatório de turmas;
Relatório de alunos e matrículas;
Emissão de Ata com notas;
Emissão de Comprovante de Matrícula;
Emissão de Capa de Caderneta;
Emissão de Folha de Registro de Aula;
Emissão de Folha de Frequência;
Emissão de Folha de Avaliação;
Emissão de Folha de Resultado;
Emissão de Quadro de Horário;
Emissão de Atas com Resultado Final;
Emissão de Histórico Escolar
Emissão de Atestado: matrícula, frequência, etc.
Emissão de Certidão
Emissão de Boletim por aluno
Gráficos de desempenho por rede, escola, turno, série, turma, aluno;
Gráfico de desempenho do corpo docente;
Gráfico de frequência por rede, escola, turno, série, turma, aluno;

6. Controle Merenda Escolar
o Cadastro de produtos com nutrientes conforme recomendações do FNDE;
o Informações de poções per capta por aluno na montagem do cardápio
o Cadastro de cardápios;
o Cadastro de pautas com informações sobre os cardápios oferecidos por modalidade de ensino;
o Relatório de distribuição de alimentos por escola, série, zona rural e urbana;
7. Controle biométrico de acesso dos alunos
o Leitor de imagens de biometria ferramenta off-line;
o Cadastro de alunos com biometria
8. Gestão de Recursos Humanos
o Módulo responsável pelos controles básicos do corpo funcional.
o Cadastros e Tabelas: Tabelas básicas: Agentes Nocivos, Categorias para FGTS, Funções,
Cargos e Salários, Grupos de Pagamentos, Eventos Financeiros, Horários, Ocupações (CBO),
Sindicatos, Tipos de Admissão, Tipos de Desligamentos, Tipos de Movimentação, Tipos de
Ocorrências e Vínculos Empregatícios;
o Cadastro de Setores;
o Cadastro dos colaboradores, com a descrição de dados pessoais e dos cargos e eventuais
funções desempenhadas;
o Cadastro do quadro de professores lotados na escola, incluindo pontuação, porcentagem de
dedicação e o grau de instrução;
o Cadastro das disciplinas que um professor está habilitado a ministrar;
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o Lançamentos e Relatórios Geração dos dados para o censo educacional, tais como número de
funcionários, docentes, docentes por formação, etc.;
o Geração automática de relatórios gerais, tais como: relação de funcionários, planilhas de
lançamento de frequência, etc.
o Importação da folha de pagamento para composição do custo de cada unidade de ensino.
9. Gestão do Arquivo Morto
o Controle de todo o arquivo morto da unidade escolar;
o Identificação do alunos por nome, data de nascimento e nome da mãe;
o Registro do arquivo solicitado no sistema;
10. Gestão da Biblioteca Escolar
o Registro, controle de empréstimo e devolução de todo o acervo;
o Emissão de carteira do aluno;
o Comunicação com a Biblioteca Municipal;
o Emissão de recibos de entrega e devolução
o Processo de pesquisa por nome da obra, conteúdo relevante, autor, disciplina, área de
conhecimento;
o Emissão de etiquetas com código de barras;
o Leitura de código de barras de todos os itens cadastrados no sistema;
o Bloqueios automáticos (limite de tempo excedido, empréstimo em atraso, expiração de
cadastro individual)
11. Gestão do Patrimônio Escolar
o Controle dos bens em garantia e as saídas de bens para manutenção e assistência técnica;
o Efetua o cálculo de depreciação por períodos definidos pelo usuário;
o Controle de inventário físico e financeiro de bens, por localização física;
12. Interface com o EDUCACENSO
o Importação dos dados do EDUCACENSO;
o Exportação dos dados para o EDUCACENSO;
o Disponibilizar relatórios informativos em no máximo 5 dias contendo os dados do ano
anterior.
3 - Correrá por conta da CONTRATANTE, as eventuais despesas com hospedagem, alimentação e
combustíveis para a equipe técnica da CONTRATADA, quando houver a necessidade de atendimento
na sede da CONTRATANTE para a execução dos serviços.
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ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS
Modalidade de Licitação:
Pregão Presencial (SRP)

Número:
035/2017

OBJETO: – _____________________________________________ de acordo com as especificações
e quantidades estabelecidas no Termo de Referência.
PREZADOS SENHORES,
Pela presente, submetemos à apreciação de V.Sa., a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe,
assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na
preparação da mesma e declaramos ainda, que temos pleno conhecimento das condições em que se
desenvolverá o fornecimento e para tanto, concordamos com a totalidade das instruções e critérios de
qualificação definidos no edital em referência.
1. PROPONENTE:
1.1. Razão Social
1.2. Endereço completo
1.3. CNPJ
1.4. Telefone
1.5. E-mail
1.6. Dados Bancários: (nome do banco/Agência/Conta Corrente)
2. PROPOSTA DE PREÇOS:
(Inserir descrições indicadas no Anexo I, para o(s) lote(s) cotado(s))
Valor total do Item R$

(

)

Devendo estar incluso todas e quaisquer despesas necessárias para o fiel cumprimento do objeto desta
licitação, inclusive todos os custos com material de consumo, salários, encargos sociais,
previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da contratada, como também fardamento, transporte de
qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos utilizados,
depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos que,
direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela contratada das obrigações.
3. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA
3.1 A presente proposta tem validade mínima de 60 (sessenta) dias, contados da abertura do
certame.
4. PRAZO DE PRESTAÇÃO
4.1 A prestação do(s) serviços(s) objeto do presente Pregão, deverá(ão) ser realizada(s) toda vez que
se fizer necessário, mediante emissão de Autorização de Compra devidamente autorizada pelo
Setor competente, no prazo máximo de 03 (três) dias, a contar da entrega da Ordem de
Serviços.
5. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
5.1 Concordamos com os prazos previstos no edital e na Minuta de Contrato.
6. DECLARAÇÃO
6.1 Declaramos que nos preços propostos estão inclusos e diluídos os custos que envolvem a
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perfeita execução do contrato, bem como todos os custos relativos a mão de obra, encargos
sociais e trabalhista, as contribuições fiscais, transporte/frete e seguro, bem como as despesas
diretas e indiretas e quaisquer outras necessárias a total execução no fornecimento.
7. QUALIFICAÇÃO DO REPRESENTANTE LEGAL RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA
DO INSTRUMENTO CONTRATUAL.
7.1 Nome:
Cargo:
RG nº.
CPF nº.

Atenciosamente,

______________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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A N E X O I I I MODELO DE PROCURAÇÃO PARA A PRÁTICA DE ATOS
CONCERNENTES AO CERTAME
Modalidade de Licitação:
Pregão Presencial (SRP)

Número:
035/2017

Através
do
presente
instrumento,
nomeamos
e
constituímos
o(a)
Senhor(a)
_______________________________________, (nacionalidade, estado civil, profissão), portador do
Registro de Identidade nº _____________, expedido pela __________________ devidamente inscrito
no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº _______________, residente à rua
__________________, nº ___, bairro: __________ cidade de___________________ Estado da
_______________ como nosso mandatário, a quem outorgamos amplos poderes para praticar todos os
atos relativos ao procedimento licitatório indicado acima, conferindo-lhe poderes para:
(apresentar proposta de preços, interpor recursos e desistir deles, contrarrazoar, assinar contratos,
negociar preços e demais condições, confessar, firmar compromissos ou acordos, receber e dar
quitação e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame etc.).

Barra do Choça-BA, ______ de _______________ de 2017

_________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO GERAL CONJUNTA PARA HABILITAÇÃO

Modalidade de Licitação:
Pregão Presencial (SRP)

Número:
035/2017

(Nome da pessoa jurídica), CNPJ nº. ______________________, sediada (endereço completo), neste
ato representada legalmente por (nome e qualificação do representante legal), declara sob as penas da
lei:
 que possui pleno conhecimento de todas as informações e das condições contidas no edital
referente ao Pregão Presencial nº. ________;
 declaramos, sob as penas da lei, que esta pessoa jurídica ou física (conforme o caso) está apta
a participar de licitações e contratações administrativas, conforme respectivo Edital, não
estando enquadrada em nenhum impedimento legal para licitar e contratar com o Município de
Barra do Choça, Estado da Bahia, especialmente no que tange ao art. 9º da Lei nº 8.666/93.
 que até a presente data inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no presente certame
licitatório, atendendo a todas as exigências feitas no referido instrumento convocatório,
inclusive aquelas relativas ao cumprimento do objeto da licitação; e
 que, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal,
combinado com o artigo 27 da Lei nº. 8.666/93, alterado pela Lei nº. 9.854, de 27 de outubro
de 1999, não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, nem
menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Barra do Choça-BA, ______ de _______________ de 2017

_________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO V - MODELO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO
Modalidade de Licitação:
Pregão Presencial (SRP)

Número:
035/2017

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º ______/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º _______/2017
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º ______/2017

O MUNICÍPIO DE BARRA DO CHOÇA, ESTADO DA BAHIA, através da PREFEITURA
MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA, inscrita no CNPJ nº 13.906.789/0001-96, situada a Av.
Getúlio Vargas, Centro, Barra do Choça - BA, CEP: 45.120-000, neste ato representado pelo seu
Prefeito, o Sr. Adiodato José de Araújo, brasileiro, casado, bacharel em Direito RG nº 23186351 SSPBA, CPF nº. 129.842.758-45, residente a: Rua Israel Tavares, n. 586, bairro Ouro Verde, Barra do
Choça – Ba, doravante denominada simplesmente CONTRATANTE, em face da classificação das
propostas apresentadas na respectiva licitação com a finalidade de selecionar propostas REGISTRO
DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE PESSOAS JURÍDICAS OBJETIVANDO
A LOCAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS COM DIREITO AO USO
MENSAL
DE
SOFTWARES
DE
PLANEJAMENTO
ORÇAMENTÁRIO,
ADMINISTRATIVO,
FINANCEIRO,
CONTÁBIL
E
CONTROLE
INTERNO;
GERENCIAMENTO TRIBUTÁRIO E NOTA FISCAL ELETRÔNICA; CONTROLE DE
RECURSOS HUMANOS (FOLHA DE PAGAMENTO) COM CONTRACHEQUE ONLINE;
SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E PEDAGÓGICA; CONTROLE
PATRIMONIAL, FROTA E COMBUSTÍVEIS; PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA - BA, resolve registrar o(s) preço(s) da(s)
empresa(s) classificada(s) abaixo, respeitadas as disposições das Leis Federais nº. 8.666/93 e
10.520/02, consoante às cláusulas e condições do Edital Pregão Presencial para Registro de Preço nº
______/2017-SRP e seus anexos e nas propostas classificadas, partes integrantes deste instrumento,
independente de transcrições, e mediante as cláusulas enunciadas a seguir.
FORNECEDOR(S)
1. Nome da Empresa ____________________, CNPJ ______________ com sede na
_______________, representada neste ato por seu representante legal, Sr. ___________,
IDENTIDADE nº ___________ SSP/BA CPF nº ____________.
1. DO OBJETO.
1.1. O objeto da presente ata é _________________________, de acordo com as especificações e
quantidades estabelecidas no Termo de Referência, do instrumento convocatório do Pregão Presencial
nº ______/2017-SRP, para fornecimento para a Administração Pública Municipal, conforme
descrição, marcas e preços constantes na proposta de preço dos licitantes.
(Inserir descrições indicadas no Anexo I, para o(s) lote(s) cotado(s))
1.2. A existência de preços registrados não obriga o MUNICÍPIO a firmar as contratações que deles
poderão advir, sem que caiba direito à indenização de qualquer espécie. Fica facultada a utilização de
outros meios, respeitada a legislação pertinente às licitações e ao sistema de registro de preços,
assegurando-se ao beneficiário do registro preferência em igualdade de condições, de acordo com o
art. 7º do Decreto Municipal.
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2. DO PREÇO.
2.1. O preço está especificado na proposta vencedora deste certame.
2.2. Os preços propostos serão considerados completos e abrangem todos os tributos (impostos, taxas,
emolumentos, contribuições fiscais e parafiscais), fornecimento de mão de obra especializada, leis
sociais, administração, lucros, equipamentos e ferramental, transporte de material e de pessoal e
qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada neste Edital.
3. DO REAJUSTE.
3.1. Os preços constantes do registro de preços não serão reajustados.
3.2. Os preços registrados, quando sujeitos a controle oficial, poderão ser reajustados nos termos e
prazos fixados pelo órgão controlador.
3.3. O disposto no item anterior aplica-se igualmente, nos casos de incidência de novos impostos ou
taxas e de alteração das alíquotas dos já existentes.
3.4. O beneficiário do registro, em função da dinâmica do mercado, poderá solicitar a atualização dos
preços vigentes através de solicitação formal ao órgão gerenciador Secretária Municipal de
Planejamento e Administração desde que acompanhado de documentos que comprovem a procedência
do pedido tais como: lista de preços dos fabricantes, notas fiscais de aquisição dos produtos, matériasprimas, componentes ou de outros documentos.
3.5. A atualização não poderá ultrapassar o preço praticado no mercado e deverá manter a diferença
percentual apurada entre o preço originalmente constante da proposta e o preço de mercado vigente à
época.
3.6. Independentemente da solicitação de que trata o item 3.4, a Comissão poderá a qualquer momento
reduzir os preços registrados, de conformidade com os parâmetros de pesquisa de mercado realizada
ou quando alterações conjunturais provocarem a redução dos preços praticados no mercado nacional
e/ou internacional, sendo que o novo preço fixado será válido a partir da publicação no Diário Oficial.
4. DOS PRAZOS.
4.1. O FORNECEDOR poderá ser convocado a firmar as contratações decorrentes do registro de
preços no prazo de 72 (setenta e duas) horas a contar da convocação expedida pelo MUNICÍPIO,
podendo este prazo ser prorrogado por igual período, desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo
MUNICÍPIO.
4.2. O prazo de validade do registro de preços será de 12 meses, contado da assinatura da presente ata.
5. DOS PAGAMENTOS.
5.1. O pagamento de cada compra será efetuado 15 (quinze) dias após a expedição do termo de
recebimento definitivo.
5.2. O preço a ser pago será o vigente na data do pedido independentemente do preço em vigor na data
da entrega.
6. DA CONTRATAÇÃO.
6.1. As obrigações decorrentes do fornecimento de bens constantes do registro de preços a serem
firmadas entre o MUNICÍPIO e o FORNECEDOR serão formalizadas através de contrato,
observando-se as condições estabelecidas no Edital, seus anexos e na legislação vigente.
6.2. O MUNICÍPIO poderá dispensar o termo de contrato e optar por substituí-lo por outros
instrumentos equivalentes, nos casos de compra com entrega imediata e integral dos bens adquiridos,
dos quais não resultem obrigações futuras, nos termos do § 4º do artigo 62 da Lei nº 8.666/93.
6.3. Na hipótese do FORNECEDOR primeiro classificado ter seu registro cancelado, não assinar, não
aceitar ou não retirar o contrato no prazo e condições estabelecidos, poderão ser convocados os
fornecedores remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em igual prazo e nas mesmas
condições propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanto ao preço, independentemente da
cominação prevista no art. 81 da Lei nº 8.666/93.
6.4. Observados os critérios e condições estabelecidos no Edital, o MUNICÍPIO poderá comprar de
mais de um fornecedor registrado, segundo a ordem de classificação, desde que razões de interesse

Prefeitura Municipal de Barra do Choça - PMBC
Av. Getúlio Vargas, n. 451 – Bairro Centro
Telefone: (77) 3436-3000
e-mail: licitacao@barradochoca.ba.gov.br

PREGÃO PRESENCIAL SRP 035/2017

Página 52 de 60

Prefeitura Municipal de Barra do Choça – PMBC
Secretaria Municipal de Administração
www.barradochoca.com.br
público justifiquem e que o primeiro classificado não possua capacidade de fornecimento compatível
com o solicitado pelo MUNICÍPIO, observadas as condições do Edital e o preço registrado.
6.5. Os pedidos de fornecimento deverão ser formalizados pelo Setor de Compras em relação à
Administração Direta.
7. DA ENTREGA E DO TERMO DE RECEBIMENTO.
7.1. O serviço será prestado de acordo ordem de fornecimento emitida pelo responsável competente.
7.2. A contratação somente será considerada concluída mediante a emissão de TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO.
7.3. O prazo para a emissão do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO será de até 3 (três) dias
úteis, contado do recebimento provisório.
7.4. Caso o serviço não corresponda ao exigido pelo Edital, consoante subitem anterior, o
FORNECEDOR deverá providenciar, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, a sua substituição
visando ao atendimento das especificações, sem prejuízo da incidência das sanções previstas no Edital,
na Lei nº 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.090/90).
7.5. O FORNECEDOR deverá fornecer os serviços nos locais determinados na Autorização de
Serviço.
7.6. Os fornecimentos deverão ser realizados no prazo de acordo solicitado, contado do recebimento
do pedido.
7.7. O prazo estabelecido no item 7.6 poderá ser prorrogado quando solicitado pelo FORNECEDOR e
desde que ocorra motivo justificado e aceito pelo MUNICÍPIO.
8. DAS PENALIDADES.
8.1. Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, o FORNECEDOR sujeitar-se-á às penalidades
de advertência, impedimento temporário de licitar com a Administração Pública Municipal e
declaração de inidoneidade, que poderão ser cumuladas com multa, sem prejuízo da rescisão
contratual ou cancelamento do registro.
8.2. A recusa injustificada do fornecedor em assinar o instrumento contratual, dentro do prazo previsto
no item 4.1 caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-se à pena de
impedimento temporário para licitar com a Administração Pública Municipal, pelo prazo máximo de 2
(dois) anos, contado da data da notificação, bem como multa correspondente a 10% (dez por cento) do
valor total do pedido.
8.3. Ocorrendo atraso na entrega dos bens será aplicada multa de 0,3% (zero vírgula três por cento)
por dia de atraso até o trigésimo dia, sobre o valor total do pedido.
8.4. Ocorrendo atraso na entrega dos bens será aplicada multa de 0,7% (zero vírgula três por cento)
por dia de atraso após o trigésimo dia, sobre o valor total do pedido.
8.5. No descumprimento de quaisquer outras cláusulas do contrato, que não impliquem cumprimento
de prazos, será aplicada uma multa de 10% (dez por cento) do total da aquisição.
8.6. A multa, aplicada após regular processo administrativo, será descontada da(s) fatura(s).
9. DA RESCISÃO CONTRATUAL.
9.1. Poderão ser motivo de rescisão contratual as hipóteses elencadas na Lei nº 8.666/93.
9.2. Caso o MUNICÍPIO não se utilize da prerrogativa de rescindir o contrato, 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, sem prejuízo da incidência das sanções
previstas no Edital, na Lei nº 8.666/93 e no Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.090/90).
9.3. A rescisão poderá ser unilateral, amigável (resilição) ou judicial, nos termos e condições previstas
no art. 79 da Lei nº 8.666/93.
9.4. O FORNECEDOR reconhece os direitos do MUNICÍPIO nos casos de rescisão previstas nos arts.
77 a 80 da Lei nº 8.666/93.
10. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR.
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10.1. O registro do FORNECEDOR poderá ser cancelado, garantida a prévia defesa, no prazo de cinco
(05) dias úteis, a contar do recebimento da notificação nas seguintes hipóteses:
I pelo MUNICÍPIO, quando:
a) o FORNECEDOR não cumprir as exigências contidas no edital ou ata de registro de preços;
b) o FORNECEDOR, injustificadamente, deixar de firmar o contrato decorrente do registro de preços;
c) o FORNECEDOR der causa à rescisão administrativa, de contrato decorrente do registro de preços,
por um dos motivos elencados no art. 78 e seus incisos da Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883,
de 06 de julho de 1994;
d) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados pelo mercado;
e) por razões de interesse público, devidamente fundamentadas, na forma do inciso XII, do art. 78 da
Lei nº 8.666/93, alterada pela Lei nº 8.883, de 06 de julho de 1994.
II pelo FORNECEDOR, quando, mediante solicitação por escrito, comprovar estar impossibilitado de
cumprir as exigências do instrumento convocatório que deu origem ao registro de preços.
10.2. O cancelamento será precedido de processo administrativo a ser examinado pelo órgão
gerenciador, sendo que a decisão final deverá ser fundamentada.
10.3. A comunicação do cancelamento do registro do FORNECEDOR, nos casos previstos no inciso I
do item 10.1., será feita por escrito, juntando-se o comprovante de recebimento.
10.4. No caso do FORNECEDOR encontrar-se em lugar ignorado, incerto ou inacessível, a
comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Município, considerando-se cancelado o
registro do FORNECEDOR a partir do quinto dia útil, contado da publicação.
10.5. A solicitação do FORNECEDOR ou prestador de serviços para cancelamento do registro de
preço, não o desobriga do fornecimento dos produtos ou da prestação dos serviços, até a decisão final
do órgão gerenciador, a qual deverá ser prolatada no prazo máximo de trinta dias, facultada à
Administração a aplicação das penalidades previstas no instrumento convocatório, caso não aceitas as
razões do pedido.
10.6. Enquanto perdurar o cancelamento, poderão ser realizadas novas licitações para aquisição de
bens constantes do registro de preços.
11. DO FORO.
Fica eleito o foro da cidade de Barra do Choça - Bahia, para dirimir eventuais dúvidas e/ou conflitos
originados pela presente Ata e pelo futuro contrato, com renúncia a quaisquer outros por mais
privilegiados que possam ser.
Barra do Choça, _____de ___________________ de 2017

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA - PMBC
CONTRATANTE

CONTRATADA

1ª TESTEMUNHA
CPF:

1ª TESTEMUNHA
CPF:
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ANEXO VI – MINUTA DO CONTRATO

Modalidade de Licitação:
Pregão Presencial (SRP)

Número:
035/2017

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
LOCAÇÃO SOFTWARES DE ____, QUE ENTRE SI
CELEBRAM O MUNICÍPIO DE BARRA DO
CHOÇA E A EMPRESA _______, NA FORMA
ABAIXO:

A PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO CHOÇA, Estado da Bahia, pessoa jurídica de
direito público, com sede na Praça do Comercio, nº 451, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº
13.906.789/0001-96, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, o Sr. Adiodato José de Araújo,
brasileiro, casado, bacharel em Direito, portador da cédula de identidade nº 05.172.883-46 emitido por
SSP/BA, inscrito no CPF sob o nº 129.842.758-45, residente e domiciliado na Rua Israel Tavares, nº
586, Bairro Ouro Verde, Barra do Choça, Bahia, doravante denominado CONTRATANTE e em
razão da Nota Técnica nº 001 MS/SE/FNS de 30 de julho de 2009 e do Ofício Circular nº 3.126
MS/SE/FNS, ambos do Ministério da Saúde, figura neste ato como CO-PARTICIPANTE o FUNDO
MUNICIPAL DE SAÚDE, pessoa jurídica de direito público, com sede na Avenida Getúlio Vargas,
nº 648, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº 11.242.110/0001-86, neste ato representada pela sua gestora,
a Leliane Oliveira de Almeida, Barra do Choça, Bahia, CONTRATANTE e em razão da Lei nº 05,
de 20 de novembro de 1995, alterada pela Lei nº 213, de 15 de maio de 2012, figura neste ato como
CO-PARTICIPANTE o FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, pessoa jurídica de
direito público, com sede na Rua Regis Pacheco, nº 382, Centro, inscrito no CNPJ sob o nº
17.379.903/0001-28, neste ato representada pelo seu gestor, o Aloísio José Batista, Barra do Choça,
Bahia, doravante denominado CONTRATANTE, tendo em vista a homologação do PREGÃO
PRESENCIAL Nº _________, resolvem celebrar o presente CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES que será regido
pelas disposições da Lei nº 8666/93, 10.520/02, alterações posteriores e pelas cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA- OBJETO E REGIME DE EXECUÇÃO
1.1 - Constitui objeto deste a contratação de Empresa (s) especializada (s) para locação, implantação e
manutenção de sistemas com direito ao uso mensal de SOFTWARES de planejamento orçamentário,
administrativo, financeiro, contábil e controle interno; gerenciamento tributário e nota fiscal eletrônica;
sistema integrado de gestão administrativa e pedagógica; controle de recursos humanos (folha de
pagamento), com contracheque online; controle patrimonial, frota e combustíveis para atender as
necessidades da Prefeitura Municipal de Barra do Choça - Ba, conforme especificações e quantitativos
indicados na cláusula terceira deste instrumento.
1.2 - Integram este contrato, independentemente de transcrições, a proposta da Contratada com os
documentos que a compõem, e demais documentos apresentados no Pregão Presencial Nº _______.
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1.3 – A prestação dos serviços será de imediato, incluindo os serviços de assistência técnica,
manutenção, acompanhamento operacional dos servidores designados para o serviço e
atualização das versões dos softwares.

1.4 – A CONTRATADA somente efetuará a prestação de serviços mediante a
autorização por escrito do secretário da pasta.
CLÁUSULA SEGUNDA – DO PRAZO DE VALIDADE E VIGÊNCIA DO CONTRATO
2.1 – A validade deste contrato terá o prazo contado a partir da data de sua assinatura até o dia
31/12/2017, prevalecendo os seus efeitos para períodos futuros apenas no que diz respeito às garantias
que devem ser dadas aos serviços executados, e aos pagamentos que forem efetuados após a expiração
do prazo de validade.
2.2 – A vigência deste instrumento durará da data de sua assinatura até o dia 31/12/2017.
2.3 – O prazo poderá ser prorrogado, através de aditamento, acaso exista o interesse e a necessidade
pública, observadas as disposições e os limites da Lei nº 8666/93.
CLÁUSULA TERCEIRA – DO PREÇO/ DO REAJUSTAMENTO / DA CORREÇÃO
MONETÁRIA E DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO.
3.1 – Pela Locação de sistema com direito de uso de softwares, conversão e implantação dos sistemas,
os valores discriminados são:
ITEM

ESPECIFICAÇÃO DO SISTEMA

UNID.

QUANT

LOCAÇÃO

VALOR

MENSAL R$

TOTAL R$

01

3.1.1 - Pela locação dos sistemas de _____ a CONTRATANTE, pagará a CONTRATADA, o valor
mensal de R$ _______ (______).
3.2 - O valor global para a execução total dos serviços deste Contrato é de R$ _______ (___),
3.3 - O valor devido será pago mensalmente, até o 10º dia do mês subsequente ao da execução dos
serviços, no valor mensal vencido pelo CONTRATADO, proporcionalmente.
3.4 – Não haverá reajuste.
3.5 - Ocorrendo alteração das condições econômicas fundamentais prevalecentes na assinatura do
contrato, será assegurada a recuperação dos valores ora contratados, objetivando a manutenção do
equilíbrio econômico-financeiro, na conformidade do disposto no Art. 65, II, “d”, da Lei nº 8.666/93 e
alterações.
3.6 - Nos preços ofertados na proposta do Contratado já estão inclusos todos os custos e despesas de
qualquer natureza, notadamente os relativos a transporte e outros quaisquer que, direta ou
indiretamente, impliquem ou venham a implicar no fiel cumprimento deste Contrato.
3.7 - O faturamento deverá ser apresentado pelo Contratado através de Nota Fiscal/Fatura, em duas
vias, com os requisitos de lei, no local de entrega do material, no prazo estabelecido no Pregão
Presencial nº ________.
3.8 - O pagamento será realizado, até o 10° (décimo) dia, após a comprovada prestação dos serviços e
mediante apresentação de nota fiscal acompanhada da respectiva fatura, em 02 (duas) vias. Esse prazo
ficará suspenso na hipótese de constatação de erros ou irregularidades nas faturas e somente voltará a
fluir após a apresentação de novas faturas corretas.
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3.9 - Havendo erro na fatura ou recusa pela CONTRATANTE na aceitação do material fornecido, no
todo ou em parte, a tramitação da fatura será suspensa até que a Contratada tome as providências
necessárias à sua correção, passando a ser considerada, para fins de pagamento a data da
reapresentação, devidamente regularizada.
3.10 - Nenhum pagamento isentará a Contratada das responsabilidades contratuais, nem implicará em
aprovação definitiva do fornecimento total ou parcial.
3.11 - As faturas deverão ser obrigatoriamente acompanhadas das certidões de regularidade fiscal e
trabalhista.
3.12 - O pagamento estará condicionado ao cumprimento do estabelecido neste Contrato.
CLÁUSULA QUARTA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
4.1 - As despesas com o objeto deste Contrato correrão à conta da Dotação Orçamentária a seguir
especificada:
UG.: XX Ativ.: XXXX Elemento de Despesa: XXXXXXXX Fonte: XXXXXXXXX
UG.: XX Ativ.: XXXX Elemento de Despesa: XXXXXXXX Fonte: XXXXXXXXX
CLÁUSULA QUINTA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO
5.1 - O objeto contratado será recebido, provisoriamente, em até cinco dias após a conclusão do
fornecimento, e definitivamente, no prazo de 2 (dois) dias após o recebimento provisório.
5.2 - A CONTRATANTE rejeitará, no todo ou em parte, qualquer fornecimento em desacordo com as
especificações da licitação, da proposta da CONTRATADA e as disposições deste Contrato.
CLÁUSULA SEXTA
CONTRATADA:

–

DAS

OBRIGAÇÕES

E

CONDIÇÕES

ESPECÍFICAS

DA

(CONSULTAR TERMO DE REFERÊNCIA E INSERIR OBRIGAÇÕES CONFORME O LOTE
ARREMATADO)
CLÁUSULA SÉTIMA – DA FISCALIZAÇÃO
7.1 – A Execução dos Serviços será fiscalizado por servidor especialmente designado pela
CONTRATANTE, a quem competirá efetivar todas as vistorias, esclarecer todos os questionamentos e
assegurar todas as garantias e exigências contratuais.
CLÁUSULA OITAVA – DAS MULTAS E SANÇÕES:
8.1 - A inexecução contratual, inclusive por atraso injustificado na execução do contrato, sujeitará o
contratado à multa de mora, que será graduada de acordo com a gravidade da infração, obedecidos os
seguintes limites máximos:
a) 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de descumprimento total da obrigação,
inclusive no de recusa do adjudicatário em firmar o contrato, ou ainda na hipótese de negar-se a
efetuar o reforço da caução, dentro de 10 (dez) dias contados da data de sua convocação;
b) 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o trigésimo dia de atraso, sobre o valor da parte do
fornecimento não realizado;
c) 0,7% (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do fornecimento não realizado, por cada dia
subseqüente ao trigésimo.
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8.2 - A multa a que se refere este item não impede que a Administração rescinda unilateralmente o
contrato e aplique as demais sanções previstas na lei.
8.3 - As multas previstas neste item não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a
contratada da responsabilidade por perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
8.4 - Pela inexecução total ou parcial do contrato serão aplicadas as sanções previstas no "caput" desta
Cláusula, garantida a defesa prévia, no respectivo processo, no prazo de cinco dias úteis, podendo
haver cumulação das demais sanções com a multa.
8.5 - Para a aplicação das penalidades previstas serão levados em conta a natureza e a gravidade da
falta, os prejuízos dela advindos para a Administração Pública e a reincidência na prática do ato.
CLÁUSULA NONA– DA INEXECUÇÃO E RESCISÃO DO CONTRATO
9.1 – A inexecução total ou parcial do Contrato enseja a sua rescisão, observadas, para tanto, as
disposições da Seção V, Capítulo III, da Lei nº 8666/93.
9.2 - Declarada a rescisão deste Contrato, com fundamento nos incisos I a XII do art. 78, da Lei nº
8666/93, o Contratado que laborar em culpa, perderá, em favor da CONTRATANTE, a garantia de
execução prestada e seus reforços, podendo, ainda, a CONTRATANTE promover o ressarcimento de
perdas e danos por via administrativa ou judicial, através de processo de execução e neste ultimo caso o
presente Contrato servirá de título executivo extra judicial.
CLÁUSULA DÉCIMA- DAS OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS DA CONTRATADA
10.1 - Além das obrigações já enumeradas neste Contrato e no Edital, constituem também obrigações
da CONTRATADA:
executar os serviços, objeto do presente contrato, em regime de estreita colaboração com a
CONTRATANTE;
responder por todas as obrigações fiscais, trabalhistas e previdenciárias ligadas direta ou indiretamente
a execução deste contrato;
fornecer a CONTRATANTE , tempestivamente, os elementos que permitam a adoção de
providências que deste dependam; e
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA– DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
11.1 – Efetuar o pagamento conforme a cláusula terceira deste contrato.
11.2 - Providenciar diariamente cópias de segurança dos sistemas (BACKUP’S) e, também, em função
das necessidades de cada sistema.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
12.1 - Este Contrato reger-se-á, ainda, pelas seguintes disposições gerais:
a)
A CONTRATADA responderá por todos os danos que causar a CONTRATANTE ou a
terceiros, por si, seus empregados ou prepostos, quando da execução deste Contrato;
b)
A CONTRATANTE não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado
com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente Contrato;
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c)
A CONTRATADA obriga-se a manter, durante toda a execução do Contrato, em
compatibilidade com as obrigações ora assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação
exigidas no Edital;
d)
O presente Contrato não poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, no todo
ou em parte, salvo expressa autorização da CONTRATANTE;
e)
Na interpretação das disposições deste Contrato e integração das omissões, desde que
compatíveis com os preceitos de direito público, aplicar-se-á, supletivamente, os princípios da teoria
geral dos contratos e as disposições de direito privado;
f)
A CONTRATADA responderá por todos os danos decorrentes de paralisações na execução do
fornecimento, salvo na ocorrência de caso fortuito ou força maior, sem que haja culpa da
CONTRATADA, apurado na forma da legislação vigente, quando comunicados à CONTRATANTE,
no prazo de 48 horas da ocorrência, ou ordem expressa e escrita da CONTRATANTE;
g)
Após o trigésimo dia de paralisação do fornecimento, a CONTRATANTE poderá optar por
uma das seguintes alternativas:
g.1) promover a rescisão contratual ,com as conseqüências previstas no art. 80, da lei nº
8666/93, respondendo o Contratado com as perdas e danos decorrentes da rescisão;
g.2) exigir a execução do Contrato, sem prejuízo da cobrança de multa correspondente ao
período total do atraso, respeitado o disposto na legislação em vigor.
h)
A CONTRATANTE providenciará a publicação resumida deste Contrato e seus aditamentos,
no Diário Oficial do Município, no prazo de lei;
i) A CONTRATADA declara que garante a quantidade do material a ser entregue para o
cumprimento do contrato.
j) Todos os Softwares aplicativos, objeto do presente contrato, são de propriedade da
CONTRATADA, sendo vedada sua transferência ou sub-licenciamento de seu uso, ficando
sua utilização restrita aos agentes e prepostos da CONTRATANTE
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DO FORO
13.1 - Os Contratantes elegem o foro da Cidade do Barra do Choça, Estado da Bahia, que prevalecerá
sobre qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas ou questões
oriundas do presente Contrato.
E por assim estarem justos e contratados, firmam o presente instrumento em 04(quatro) vias de igual
teor e forma, que subscrevem depois de lido e achado conforme.
Barra do Choça, ......... de ....................... de 2017.

Adiodato José de Araújo
Prefeito

Parecer Jurídico
O presente instrumento encontra-se em
conformidade com as disposições legais aplicáveis
a matéria em especial ao quanto disposto no art.
55 e seguinte da Lei n.º 8.666/93.

....................................................
Empresa Contratada

Barra do Choça-Ba. ___ de _______ de 2017

Testemunhas:
______________________________
CPF:

______________________________
CPF:
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ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO

Modalidade de Licitação:
Pregão Presencial (SRP)

Número:
035/2017

Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos
que temos
conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações objeto da
licitação, bem como Atendimento ás Exigências de Habilitação.
Declaramos ainda, sob as penas da Lei, nos termos do parágrafo 2º do art. 32 da Lei nº. 8.666/93, que
até a data de entrega dos envelopes, nenhum fato ocorreu que inabilite a empresa a participar da
presente licitação.

Barra do Choça, Ba, _____ de ______________ de 2017

________________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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ANEXO VIII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE HABILITAÇÃO PRELIMINAR – ME/EPP

Modalidade de Licitação:
Pregão Presencial (SRP)

Número:
035/2017

HABILITAÇÃO PRELIMINAR PARA MICROEMPRESA (ME) E EMPRESA DE PEQUENO
PORTE (EPP)

A empresa ________________________________________ _______________, inscrita no
CNPJ/MF
sob
n.°
___________________,
com
sede
na
Rua/Av.
__________________________________, declara que está enquadrada como microempresa ou
empresa de pequeno porte, de acordo com a definição do art. 3ª da Lei Complementar n.º
123/2006 (Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte), e que atende
plenamente a todos os requisitos para esse enquadramento.
Declara, também, que deseja que lhe sejam aplicados os benefícios conferidos no Capítulo V da Lei
123/2006.
Declara, ainda, na forma e sob as penas da Lei 10.520/2002, que cumpre plenamente os requisitos de
Habilitação exigidos para participação nesta licitação, ressalvada, no que se refere à regularidade
fiscal, a seguinte situação: <indicar a certidão que estiver com restrição, ver item XIII.2 do edital, ou
indicar ‘sem ressalva’>.
Por ser verdade, firma o presente em uma única via.

_________________, ___ de ____________ de 2017

IDENTIFICAÇÃO / ASSINATURA DO
REPRESENTANTE LEGAL DA EMPRESA
CARIMBO DO CNPJ OU PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA
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