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PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO 

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2014-A 

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL 

 

Edital para a Contratação de 

Empresa para Prestação de Serviço 

Técnico Especializado para a 

Implantação de Software de Gestão 

Pública. 

 
A PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO - RS, administração pública direta, inscrita no 

CNPJ/MF sob n° 88.414.552/0001-97, com sede na Rua Avenida 27 de Janeiro, nº 422, 

representada pelo Sr. Prefeito Municipal, José Cláudio Ferreira Martins, no uso de suas 

atribuições , torna público, para o conhecimento dos interessados, que às 09h:00min do dia 

25/03/2014, na sala de reuniões do Departamento do Almoxarifado Central, Patrimônio e Compras, 

sito à Rua Avenida 27 de Janeiro - 422, Centro, Jaguarão - RS, se reunirão o Pregoeiro e a Equipe 

de Apoio, designados pela Portaria n.º 921/2013, com a finalidade de receber Propostas e 

Documentos de Habilitação, objetivando a Contratação de Empresa para Prestação de Serviço 

Técnico Especializado para a Implantação de Software de Gestão Pública, a ser utilizado na 

Prefeitura Municipal de Jaguarão - RS e Câmara Municipal de Vereadores de Jaguarão - RS 

em conformidade com os Termos deste Edital e seus Anexos, as Especificações Técnicas e Serviços 

Descritos no TERMO DE REFERÊNCIA e processando-se essa licitação nos termos da Lei 

Federal n.º 10.520/02 e do Decreto Municipal 220/2006, com aplicação subsidiária da Lei Federal 

n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações posteriores.  

O Edital completo poderá ser obtido pelos interessados nos sites www.cidadecompras.com.br e 

www.jaguarao.rs.gov.br. Outras informações poderão ser obtidas pelo telefone (53) 3261-1321 ou 

no Departamento do Almoxarifado Central, Patrimônio e Compras, sito à Rua Avenida 27 de 

janeiro, 422, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h:00min às 12h:00min.  

1 - DO OBJETO: 

1.1 - Constitui objeto desta licitação a Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de 

Serviços Técnicos Especializados (Instalação, Conversão, Implantação, Treinamento, 

Parametrização e Manutenção Mensal) de Software de Gestão Pública, sob licença da General 

Public License (GPL), disponível no Portal do Software Público Brasileiro – SPB 

(www.softwarepublico.gov.br), para utilização na Prefeitura Municipal de Jaguarão - RS e Câmara 

Municipal de Vereadores de Jaguarão - RS, conforme descrição e especificações no Anexo I, deste 

Edital. 

2 - DA ABERTURA: 
2.1 - A abertura da presente licitação dar-se-á em Sessão Pública, dirigido pelo Pregoeiro e a Equipe 

de Apoio, a ser realizada conforme indicado abaixo, de acordo com a legislação mencionada no 

preâmbulo deste Edital. 

DATA DA ABERTURA: 25/03/2014 

HORA: 09h:00min. 

LOCAL: Departamento do Almoxarifado Central, Patrimônio e Compras 

Av. 27 de Janeiro, 422   

Jaguarão - RS 

Cep: 96.300-000. 

http://www.jaguarao.rs.gov.br/
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3 - DAS CONDIÇÕES E RECOMENDAÇÕES PARA A PARTICIPAÇÃO: 

3.1 - Poderão participar deste Pregão Presencial nº 003/2014-A, as empresas interessadas do ramo, 

que atenderem a todas as exigências deste Edital e seus Anexos, inclusive quanto à Documentação. 

3.1.2 - A presente licitação constitui-se de 04 (quatro) fases: A Primeira é de Credenciamento, a 

Segunda é de lançamento das Propostas e a Terceira é de oferecimento de lances de Menor Valor 

Global do Item, classificação e julgamento da Proposta de Preço e a Quarta é de Analise da 

Documentação, Adjudicação e Homologação. 

3.1.3 - O licitante que desejar maiores informações sobre a licitação ou entregar previamente seus 

envelopes, deverá dirigir-se ao Departamento do Almoxarifado Central, Patrimônio e Compras. 

3.1.4 - Os interessados que tiverem dúvidas de caráter técnico ou legal quanto a interpretação dos 

termos deste Edital poderão solicitar ao Pregoeiro e a Equipe de Apoio, por escrito, onde serão 

levados para a Equipe Técnica, para os esclarecimentos necessários. Os pedidos de esclarecimento 

devem ser protocolizados perante o Departamento de Almoxarifado Central, Patrimônio e Compras 

no prazo de até 03 (três) dias úteis que anteceder a data de abertura da Sessão. Os esclarecimentos 

serão estendidos também aos demais interessados por escrito. 

3.1.5 - Caso haja necessidade, o Pregoeiro e a Equipe de Apoio poderão promover diligências, em 

qualquer fase da licitação, destinadas a esclarecer ou a complementar a instrução do Processo 

Licitatório, vedada a inclusão posterior de Documentos ou informações que deveria constar 

originariamente da Proposta; 

3.1.6 - As intervenções no processo licitatório, durante o Pregão Presencial nº 003/2014-A, 

procedimento de abertura dos envelopes, somente poderão ser efetuadas pelos representantes dos 

licitantes que apresentarem a respectiva qualificação, através do Credenciamento ou Procuração 

com poderes para decidir sobre todas as questões da licitação, conforme subitem 4.2, deste Edital. 

3.2 - Não poderão Participar da presente licitação, as Empresas que: 

3.2.1 - Estejam cumprindo Suspensão Temporária de Participação em licitação e Impedimento de 

contratar com Órgãos ou Entidades Públicas de toda a Federação; 

3.2.2 - Tenham sido Declaradas Inidôneas para licitar ou contratar junto a qualquer órgão ou 

entidade da Administração Direta ou Indireta no âmbito Federal, Estadual e Municipal, sob pena de 

incidir no previsto no parágrafo único do art. 97 da Lei nº 8.666/93 e suas alterações; 

3.2.3 - Encontra-se sob Falência ou Concordata, Concurso de Credores, Dissolução ou Liquidação; 

3.2.4 - Licitantes que se apresentem Constituídas na forma de empresa em Consórcio;  

3.2.5 - Empresa que tenham sócios que sejam Funcionários da Prefeitura Municipal de Jaguarão; 

3.2.6 - Empresa que não Realizem a Visita Técnica. 

4 - DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 

4.1 - A licitante deverá apresentar-se para Credenciamento junto ao Pregoeiro, diretamente por 

meio de seu representante legal, ou através de seu Procurador regulamente constituído, que 

devidamente Identificado e Credenciado, será o único admitido a intervir no procedimento 

licitatório, no interesse da representada. 

4.1.1 - A identificação será realizada, exclusivamente, através de representação de Documento de 

Identidade. 

4.2 - A documentação referente o Credenciamento de que trata o subitem 4.1, 4.3.2.1, 4.3.2.2, 4.5 e 

4.6 deverão ser apresentadas fora dos envelopes. 

4.3 - O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

4.3.1 - Se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado 

deverá apresentar: 

4.3.1.1 - Cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente registrado; 
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4.3.1.2 - Documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade comercial ou 

de sociedade por ações; 

4.3.1.3 - Inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em exercício, no caso de 

sociedade civil;  

4.3.1.4 - Decreto de autorização, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 

assumir obrigações em decorrência de tal investidura e para pratica de todos os demais atos 

inerentes ao certame, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no 

País; 

4.3.2 - Se representada por procurador, deverá apresentar: 

4.3.2.1 - Instrumento público ou particular de procuração, se particular com a firma do outorgante 

reconhecida, em que constem os requisitos mínimos previstos no art. 654, parágrafo 1.º, do Código 

Civil, em especial o nome da empresa da outorgante e de todas as pessoas com poderes para a 

outorga de procuração, o nome do outorgado e a indicação de amplos poderes para dar lances em 

licitações públicas, ou; 

4.3.2.2 - Carta de Credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante, comprovando 

a existência dos necessários poderes para a formulação de propostas e para a prática de todos os 

demais atos inerentes ao certame, Anexo V, deste do Edital. 

4.4 - Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer, é obrigatório a 

licitante fazer-se representar em todas as Sessões Públicas referentes à licitação. 

4.5 - Declaração expressa do Licitante de que cumprem plenamente os Requisitos de Habilitação e 

de que tem Pleno Conhecimento do Objeto Licitado e Concorda com os Termos do Presente Edital 

e seus Anexos, Anexo VI, deste Edital. 

4.6 - A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos art. 42 a 45 da Lei 

Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos subitens 8.15 a 8.18 e 9.2, deste 

Edital, deverão apresentar, fora dos envelopes, no momento do Credenciamento, declaração, 

firmada por Contador, de que se enquadra como microempresa ou empresa de pequeno 

porte, Anexo VII, deste Edital. 

4.6.1 - As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita bruta até o limite de 

2.400.000,00 (dois milhões e quatrocentos mil reais), gozarão dos benefícios previstos nos art. 42 a 

45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos subitens 8.15 à 8.18 e 

9.2 deste Edital, conforme o disposto no art. 34, da Lei 11.488, de 15 de junho de 2007, desde que 

também apresentem, fora dos envelopes, no momento do Credenciamento, declaração, firmada 

por contador, de que se enquadram no limite de receita referido acima. 

5 - DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

5.1 - Para a participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 9 deste Edital, 

deverá apresentar a sua Proposta de Preço e Documentos de Habilitação em envelopes distintos, 

lacrados, não transparentes, identificados, respectivamente, como o de n.º 1 e de n.º 2, para o que se 

sugere a seguinte inscrição: 
 

AO MUNICÍPIO DE JAGUARÃO 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2014-A 

ENVELOPE N.º 01 – PROPOSTA 

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 
 

AO MUNICÍPIO DE JAGUARÃO 

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 003/2014-A 

ENVELOPE N.º 02 – DOCUMENTAÇÃO 

PROPONENTE (NOME COMPLETO DA EMPRESA) 
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6 - DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 

6.1 - No dia, hora e local, mencionados no preâmbulo deste Edital, na presença das licitantes e 

demais pessoas presentes à Sessão Pública do Pregão, o Pregoeiro, inicialmente, receberá os 

envelopes n.º 01- PROPOSTA e 02- DOCUMENTAÇÃO. 

6.2 - Uma vez iniciada a Sessão e encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referido, 

não será aceita a participação de nenhuma licitante retardatária. 

6.3 - O Pregoeiro realizará o Credenciamento das interessadas, as quais deverão: comprovar, por 

meio de instrumento próprio, poderes para formulação de ofertas e lances verbais, bem como para a 

prática dos demais atos do certame; e apresentar, ainda, declaração de que cumprem plenamente os 

requisitos de habilitação. 

7 - PROPOSTA DE PREÇO: 

7.1 - A Proposta Financeira deverá ser apresentada em papel timbrado da empresa, 

datilografada/digitada, sem rasuras, na qual deverá constar descrição do objeto da presente licitação, 

assinado por quem de direito, no idioma oficial do Brasil, sem rasuras, emendas ou entrelinhas, 

constando o preço de cada item, expresso em reais (R$), com 02 (dois) dígitos após a vírgula no 

valor unitário, em algarismos arábicos, devendo todas as folhas ser rubricadas; 

7.2 - O prazo de validade da proposta é de 60 dias. 

7.3 - Na proposta deverão estar incluídos todos os custos com mão-de-obra, inclusive (impostos, 

taxas, contribuições sociais, lucro do empreendimento, custo do frete até a sede do Município, etc.), 

e deverá mencionar o Menor Valor Global do Item, (com duas casas decimais após a vírgula), em 

planilha de custos conforme Anexo II, deste Edital, a ser entregue em envelope devidamente 

fechado e rubricado no lacre. 

7.4 - Quaisquer inserções na proposta que visem modificar, extinguir ou criar direitos, sem previsão 

no Edital, serão tidas como inexistentes, aproveitando-se a proposta no que não for conflitante com 

o instrumento convocatório. 

7.5 - Não serão consideradas as propostas que deixarem de atender quaisquer das disposições deste 

Edital, seja omissas ou apresentem irregularidades insanáveis, bem como aquela(s) manifestamente 

inexequível, presumindo-se como tais, as que contiverem valores irrisórios ou excessivos, ou 

aquelas que ofertarem alternativas. 

8 - DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

8.1 - Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, à autora da oferta de 

valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão 

fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens subsequentes, até a proclamação da 

vencedora. 

8.2 - Não havendo, pelo menos, 03 (três) ofertas nas condições definidas no subitem anterior, 

poderão as autoras das melhores propostas, até o máximo de 03 (três), oferecer novos lances, 

verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços oferecidos em suas propostas escritas. 

8.3 - No curso da Sessão, as autoras das Propostas que atenderem aos requisitos dos itens anteriores 

serão convidadas, individualmente, a apresentarem novos lances, verbais e sucessivos, em valores 

distintos e decrescentes, a partir do autor da Proposta Classificada em segundo lugar, até a 

proclamação da vencedora, sendo estes sempre pelo Menor Valor Global do Item em disputa. 

8.4 - Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem Preços iguais, será realizado sorteio para 

determinação da ordem de oferta dos lances. 

8.5 - A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante, 

obedecida à ordem prevista nos subitens 8.3 e 8.4. 

8.6 - É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 

8.6.1 - A diferença entre cada lance será estabelecida pelo Pregoeiro no momento da Sessão. 
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8.7 - Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a proponente desistente às 

penalidades constantes neste Edital. 

8.8 - O desinteresse em apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro, implicará na 

exclusão da licitante da etapa competitiva e, consequentemente, no impedimento de apresentar 

novos lances, sendo mantido o último preço apresentado pela mesma, que será considerado para 

efeito de ordenação das propostas. 

8.9 - Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade entre a Proposta 

escrita de Menor Valor Global do Item e o valor estimado para a contratação, podendo o Pregoeiro 

negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor. 

8.10 - O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo Pregoeiro, as 

licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

8.11 - Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o Menor Valor Global 

do item apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da Proposta de valor mais baixo, 

comparando-a com os valores consignados em Planilha de Custos, decidindo motivadamente a 

respeito. 

8.12 - A classificação dar-se-á pela ordem crescente de Preços Propostos e aceitáveis. Será 

declarada vencedora a licitante que ofertar o Menor Valor Global do Item, desde que a Proposta 

tenha sido apresentada de acordo com as especificações deste Edital e seja compatível com o preço 

de mercado.  

8.13 - Serão desclassificadas as propostas que: 

8.13.1 - Não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação; 

8.13.2 - Contiverem opções de preços alternativos; 

8.13.3 - Forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas; 

8.13.4 - Se oponham a qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos 

requisitos do item 7; 

8.13.5 - Apresentarem preços manifestamente inexequíveis. 

8.14 - Não serão consideradas, para Julgamento das Propostas, vantagens não previstas no Edital. 

8.15 - Encerrada a Sessão de Lances, será verificada a ocorrência do empate ficto, previsto no art. 

44, § 2º, da Lei Complementar 123/06, sendo assegurada, como critério do desempate, preferência 

de contratação para as microempresas, as empresas de pequeno porte e as cooperativas que 

atenderem ao subitem 4.6, deste Edital. 

8.15.1 - Entende-se como empate ficto aquelas situações em que as Propostas apresentadas pela 

microempresa e pela empresa de pequeno porte, bem como pela cooperativa, sejam superiores em 

até 05% (cinco por cento) à proposta de menor valor. 

8.16 - Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da seguinte forma: 

8.16.1 - A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da proposta de 

menor valor será convocada para apresentar, no prazo de 05 (cinco) minutos, nova proposta, 

inferior àquela considerada, até então, de menor preço, situação em que será declarada vencedora 

do certame. 

8.16.2 - Se a microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa, convocada na forma da 

alínea anterior, não apresentar nova Proposta, inferior à de menor preço, será facultada, pela ordem 

de classificação, às demais microempresas, empresas de pequeno porte ou cooperativas 

remanescentes, que se enquadrarem na hipótese do subitem 8.15.1 deste Edital, a apresentação de 

nova proposta, no prazo previsto no subitem 8.16.1. 

8.17 - Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, satisfizer as 

exigências do subitem 8.16 deste Edital, será declarado vencedor do certame o licitante detentor da 

Proposta originariamente de Menor Valor Global do Item. 
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8.18 - O disposto nos itens 8.15 a 8.17, deste Edital, não se aplica às hipóteses em que a Proposta de 

Menor Valor Global do Item inicial tiver sido apresentada por microempresa, empresa de pequeno 

porte ou cooperativa. 

8.19 - Da Sessão Pública do Pregão será lavrada Ata Circunstanciada, contendo, sem prejuízo de 

outros, o registro das licitantes Credenciadas, as Propostas Escritas e Verbais apresentadas, na 

ordem de classificação, a análise da Documentação exigida para Habilitação e os recursos 

interpostos. 

8.20 - A Sessão Pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo todas e quaisquer 

informações acerca do objeto ser esclarecidas previamente junto ao Núcleo de Licitações deste 

Município. 

8.21 - Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para 

continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes. 

9 - DA HABILITAÇÃO: 

9.1 - Para fins de Habilitação neste Pregão, o licitante deverá apresentar, dentro do ENVELOPE Nº 

02, os seguintes Documentos: 

9.1.1 - Declaração que atende ao disposto no artigo 7.°, inciso XXXIII, da Constituição Federal, 

conforme o modelo do Decreto Federal n.° 4.358/02, Anexo IV deste Edital; 

9.1.2 - HABILITAÇÃO JURÍDICA: 
9.1.2.1 - Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF); 

9.1.2.2 - Registro Comercial no caso de empresa comercial; 

9.1.2.3 - Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 

tratando de sociedade comercial, e, no caso de sociedade por ações, acompanhado de documentos 

de eleição de seus administradores; 

9.1.2.4 - Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 

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

competente, quando a atividade assim o exigir; 

9.1.3 - REGULARIDADE FISCAL: 
9.1.3.1 - Prova de Regularidade com a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Débito de Tributos e 

Contribuições Federais expedidas pela Secretaria da Receita Federal e Negativa de Débitos quanto a 

divida ativa da União, expedida pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional); 

9.1.3.2 - Prova de regularidade com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do licitante; 

9.1.3.3 - Prova de regularidade com a Fazenda Municipal, do domicílio ou sede do licitante; 

9.1.3.4 - Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS - Instituto Nacional de 

Seguridade Social), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos 

em lei; 

9.1.3.5 - Prova de regularidade junto ao Fundo de Garantia por tempo de Serviço (FGTS); 

9.1.3.6 - Certidão negativa de débitos Trabalhistas (CNDT), emitida pelo Tribunal Superior do 

Trabalho. 

9.1.4 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA: 

9.1.4.1 - Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último Exercício Social, já exigíveis e 

apresentados na forma da Lei, com indicação no n° do Livro Diário, número de Registro na Junta 

Comercial ou Órgão competente e numeração das folhas onde se encontram os lançamentos, que 

comprovem a boa Situação Financeira da Empresa, devidamente assinados pelo Representante 

Legal da Empresa e respectivo Contador Responsável; 

9.1.4.2 - Para a comprovação da boa Situação Financeira da Empresa, serão apurados índices 

mínimos aceitáveis, pela aplicação das seguintes fórmulas: 
 

9.1.4.2.1 - Índice de Liquidez Corrente: LC = AC / PC; 
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9.1.4.2.2 - Índice de Liquidez Geral: LG = (AC + ARLP) / (PC + PELP); 
 

9.1.4.2.3 - Grau de Endividamento: GE = (PC +PELP) / AT.                                             
 

Onde: 

AC - Ativo Circulante; PC - Passivo Circulante; ARLP - Ativo Realizável em Longo Prazo (Ativo 

Não Circulante); PELP - Passivo Exigível em Longo Prazo (Passivo Não Circulante); AD - Ativo 

Disponível; AT - Ativo Total; 

Sendo que os índices deverão ser superiores a (1,0) um inteiro.  

9.1.4.3 - Os Documentos constantes do subitem 9.1.2, poderão ser apresentados em original, por 

cópia autenticada por Tabelião ou por funcionário do Município ou Publicação em Órgão de 

imprensa Oficial. Sendo que os Documentos possíveis de terem sua Autenticidade verificada, 

poderão ainda ser extraídos de Sistemas Informatizados (internet) ficando sujeitos à comprovação 

de sua veracidade pela Administração; 

9.1.4.4 - Certidão Negativa e Concordata expedida pelo Cartório Distribuidor da Comarca onde a 

licitante possua sua sede, com data de emissão não superior a 30 (trinta) dias da data designada para 

a Sessão de recebimento dos envelopes; 

Obs: Os documentos deverão estar preferencialmente na ordem descrita acima, numerados, com 

folha de rosto contendo a ordem sequencial dos documentos e rubricados em todas as vias por seu 

representante legal. 

9.2 - A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que atender aos 

subitens 4.6 e 4.6.1, que possuir restrição (Certidão Positiva) em qualquer dos Documentos de 

regularidade fiscal, previstos no subitem 9.1.3, deste Edital, terá sua Habilitação condicionada à 

apresentação de nova Documentação, que comprove a sua regularidade em 02 (dois) dias úteis, a da 

Sessão em que foi declarada como vencedora do certame. 

9.2.1 - O prazo de que trata o subitem anterior poderá ser prorrogada uma única vez, por igual 

período, a critério da Administração, desde que seja requerido pelo interessado, de forma motivada 

e durante o transcurso do respectivo prazo. 

9.2.2 - Ocorrendo a situação prevista no subitem 9.2, a Sessão do Pregão será Suspensa, podendo o 

Pregoeiro fixar, desde logo, a data em que se dará continuidade ao certame, ficando os licitantes já 

intimados a comparecer ao Ato Público, a fim de acompanhar o julgamento da Habilitação. 

9.2.3 - O benefício de que trata o subitem 9.2 não eximirá a microempresa, a empresa de pequeno 

porte e a cooperativa, da apresentação de todos os Documentos, ainda que apresentem alguma 

restrição. 

9.2.4 - A não regularização da Documentação, no prazo fixado no subitem 9.2, implicará na 

Inabilitação do licitante e a adoção do procedimento previsto no subitem 10.2, sem prejuízo das 

penalidades previstas no subitem 15.1, 15.1.1deste Edital. 

9.3 - Documento Vencido e Documento Apógrifo serão tidos como inexistentes e considerar-se-á 

Inabilitada a Licitante que o apresentar, independentemente da natureza da Empresa. 

9.4 - O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do Pregoeiro pelo prazo de 

20 (vinte) dias, a contar da Homologação da licitação, devendo a licitante retirá-lo, após aquele 

período, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de inutilização do envelope. 

9.5 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 
9.5.1 - Apresentar Atestado fornecido por Empresa Jurídica de Direito Público ou Privado, com 

comprovação de Capacidade Técnica e Experiência anterior do Profissional, nas Áreas mencionadas 

no objeto deste Edital (Financeira, Tributos, Patrimonial, Recursos Humanos). 

9.5.2 - Apresentar Atestado do Profissional da Empresa participante, com Curso Superior, 

Responsável pelos Serviços solicitados neste Edital, acompanhado dos respectivos Currículos, 
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Comprovante de Titulação, Diplomas ou Atestados Técnicos com vínculo empregatício, através de 

Carteira de Trabalho, Ficha de Registro de Empregados ou Contrato de Trabalho, sendo aceito os 

seguintes:  

9.5.2.1 - Analista(s) de Sistemas, (mínimo 01), com formação Superior em estabelecimentos de 

ensino reconhecidos pelo MEC, com aptidão para Desenvolver a Atividade de Modelagem de 

Software. 

9.5.2.2 - Desenvolvedor (es) programador (es), (mínimo 01), com Aptidão para Desenvolver as 

atividades de Programação de Sistemas com Ferramentas de Desenvolvimento em Software Livre. 

9.5.2.3 - Apresentar no mínimo 01(um) Atestado de Empresa de Direito Público ou Privado em que 

a licitante cumpra as cláusulas contratuais na utilização dos Sistemas e Serviços, bem como os 

dados do Contrato. 

Obs.: Se reserva ao Direito de buscar e Extrair Certidões para Averiguar a veracidade das 

informações constantes nos Documentos apresentados, caso julgue necessário, estando sujeita à 

Inabilitação, a licitante que apresentar Documentos em Desacordo com as informações obtidas pelo 

Pregoeiro e a Equipe de Apoio, além de incorrer nas Sanções previstas neste Edital. 

9.6 - DA VISITA TÉCNICA: 

9.6.1 - As licitantes deverão Vistoriar e Avaliar as Condições Locais, avaliação própria da 

quantidade e Natureza dos Trabalhos, Materiais e Equipamentos necessários à realização do objeto 

dos Serviços, forma e Condições de Suprimento, Meios de Acesso e obtenção de quaisquer outros 

Dados que julgarem necessários para a Preparação de sua Proposta. 

9.6.2 - A Visita Técnica de Análise Tecnológica deverá ser feita até o 03º (Terceiro) dia Útil 

anterior à data Marcada para a Apresentação da Documentação de Habilitação e Proposta, e ser 

Previamente Agendada com o Sr. Mauro Alves Croucillo Junior, Diretor de TI da Prefeitura 

Municipal, pelo telefone (53) 3261-1999 - Secretaria Municipal de Planejamento e Urbanismo. 

9.6.3 - O Município considerará que as Propostas Apresentadas foram Elaboradas com Perfeito 

Conhecimento das Instalações Existentes, não podendo a CONTRATADA, em hipótese alguma, 

pleitear Modificações na Estrutura Técnica e Lógica, assim como nos Preços, Prazos ou Condições 

do CONTRATO, ou alegar qualquer prejuízo ou reivindicar qualquer benefício sob a Invocação de 

Insuficiência de Dados ou Informações sobre o mesmo. 

10 - DA ADJUDICAÇÃO: 
10.1 - Constatado o Atendimento das Exigências fixadas no Edital, a licitante que ofertar o Menor 

Valor Global do Item, será Declarada Vencedora, sendo-lhe Adjudicado o objeto do certame. 

10.2 - Em caso de Desatendimento às exigências Habilitatórias, o Pregoeiro inabilitará a licitante e 

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

sucessivamente, até a apuração de uma que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante Declarada 

Vencedora, ocasião em que o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente para que 

seja obtido preço melhor. 

10.3 - Encerrado o julgamento das Propostas e da Habilitação, o Pregoeiro proclamará a Vencedora 

e, a seguir, proporcionará as licitantes a oportunidade para manifestarem a intenção de interpor 

recurso, esclarecendo que a falta dessa manifestação expressa, imediata e motivada, importará na 

decadência do direito de recorrer por parte da licitante. 

11 - DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

11.1 - Tendo o licitante Manifestado motivadamente, na Sessão Pública do Pregão, a intenção de 

recorrer, esta terá o prazo de 03 (três) dias corridos para Apresentação das Razões de Recurso. 

11.2 - Constará na Ata da Sessão a Síntese das Razões de Recurso apresentadas, bem como o 

registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, manifestarem-se sobre 
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as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, 

proporcionando-se, a todas, vista imediata do processo. 

11.3 - As razões de recurso, contra a Declaração da licitante vencedora, deverão ser dirigidas ao 

Pregoeiro e a Equipe de Apoio, protocolados, dentro do prazo previsto no subitem 11.1, no 

Departamento do Almoxarifado Central, Patrimônio e Compras, sito à Rua Avenida 27 de Janeiro - 

422, Centro, Jaguarão - RS, no horário das 08h:00min às 12h:00min, pois o mesmo procedimento 

será para inclusão das contra-razões. 

11.4 - O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

11.5 - Não serão aceitos recursos ou contra-razões apresentadas fora do prazo ou enviadas por e-

mail ou qualquer outro meio além dos previstos nos subitens 11.1 e 11.2. 

11.6 - As razões e as contra-razões poderão ser interpostas via e-mail, desde que nos prazos 

previstos no subitem 11.1, sejam juntados também os originais.  

11.7 - Os prazos previstos nos subitens 11.5 e 11.6 poderão ser prorrogados, a critério da 

Administração, sempre que for necessário para o adequado julgamento dos recursos, como, por 

exemplo, para a realização de diligências. A prorrogação deverá ser devidamente justificada nos 

autos da licitação. 

11.8 - A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na Sessão Pública 

do Pregão, são pressupostos de Admissibilidade dos Recursos. 

11.9 - O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que praticou o ato 

recorrido, a qual poderá, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, reconsiderar sua decisão ou fazê-lo subir, 

acompanhado de suas razões, devendo, neste caso, a decisão ser proferida dentro do prazo de 05 

(cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, sob pena de responsabilidade daquele que houver 

dado causa à demora. 

12 - DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS: 

12.1 - As obrigações decorrentes desta licitação, a serem firmadas entre a Prefeitura e a Licitante 

Vencedora, serão formalizadas através de CONTRATO, observando-se as condições estabelecidas 

neste Edital, seus Anexos, na legislação vigente e na Proposta do Licitante Vencedor. 

12.2 - O prazo de Início dos Serviços de Conversão, Capacitação, Implantação, Treinamento e 

Parametrização do Software Público será na Data de Assinatura do Contrato, no prazo Não Superior 

a 15 (quinze) dias, mediante a Emissão da Ordem de Serviço, depois de esgotados todos os Prazos 

Recursais, sob pena de decair do direito à Contratação, sem prejuízo das Sanções previstas no artigo 

81 da Lei nº 8.666/93. 

12.2.1 - A Prefeitura Convocará formalmente a licitante Vencedora para Assinar o Contrato, que 

deverá comparecer dentro do prazo de 10 (dez) dias consecutivos, Contados a partir da 

Convocação. 

12.3 - O prazo estipulado nos subitens 15.1 poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, 

quando solicitado pela Licitante Vencedora, durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo 

justificado e aceito pela PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO - RS. 

12.4 - O Pregoeiro e a Equipe de Apoio poderá, quando a convocada Não Assinar o Contrato no 

prazo e condições estabelecidas neste Edital, examinar as ofertas subsequentes e a qualificação dos 

licitantes na Ordem de Classificação e, assim sucessivamente, até a apuração de uma licitante que 

atenda ao Edital, sendo o respectivo licitante Declarado Vencedor, sem prejuízo da aplicação da 

pena de multa, conforme subitem 17.1.3, deste Edital.  

12.5 - O Prazo da Contratação será de 12 (doze) meses, a partir da Data da Assinatura do Contrato, 

podendo ser prorrogado, a critério da Administração e com a anuência da contratada, nos termos do 

artigo 57, inciso II, da Lei nº 8.666/93. 
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13 - DO PREÇO E DO PAGAMENTO: 

13.1 - Os Preços deverão ser expressos em reais e de conformidade com o, subitem 7.1, deste 

Edital. 

13.2 - Nos Preços Propostos presumem-se inclusos todos os Tributos e/ou Encargos Sociais 

resultantes da operação Homologatória concluída, inclusive despesas com transporte, alimentação 

estadias e outras. 

13.3 - O pagamento será efetuado com o vencimento no dia 10 (dez) do mês posterior aos Serviços 

contratados, mediante a Nota Fiscal Fatura emitida pela CONTRATADA, por meio de Depósito 

Bancário ou por outro meio que vier a ser acordado entre as partes, acompanhadas da CND/INSS e 

do CRF/FGTS vigentes. O pagamento deverá ser efetuado mensalmente, mediante apresentação das 

Notas Fiscais/Faturas, aprovada pelo servidor Responsável pela Fiscalização do Contrato. 

13.4 - Os valores Mensais serão pagos da seguinte forma: O valor de Instalação, Conversão, 

Migração, Parametrização e Treinamento, serão divididos em 12 (doze) parcelas iguais, sendo que 

até o 5º (quinto) mês, Não será Cobrada a Taxa de Suporte e Manutenção Mensal, que será paga do 

6º (sexto) mês até o fim do Contrato. 

13.5 - Ocorrendo atraso no pagamento, pela administração, será atualizado financeiramente, 

acrescido de encargos moratórios apurados desde a data acima referida até a data do efetivo 

pagamento, mediante aplicação da fórmula “pro rata tempore” calculada com base na variação do 

IGPM/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo. 

13.6 - Serão processadas as Retenções Previdenciárias, quando for o caso, nos termos da Lei que 

regula a matéria. 

13.7 - No caso de incorreção nos Documentos apresentados, inclusive na nota fiscal/fatura, estes, 

serão restituídos à CONTRATADA para as correções necessárias no prazo de 03 (três) dias, sendo 

devolvidos no mesmo prazo, não respondendo a CONTRATANTE por quaisquer encargos 

resultantes de atrasos na liquidação dos Pagamentos correspondentes. 

14 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

14.1 - As despesas decorrentes com a contratação do objeto desta licitação correrá por conta das 

Seguintes Dotações Orçamentárias: 

14.1.2 - Prefeitura Municipal de Jaguarão - RS: 

Secretaria de Planejamento e Urbanismo - 1.427 - 3.3.90.39.00.00.00 - Cód. Red. (142) - Fonte: 

0001 e 1.440 - 3.3.90.39.00.00.00 - Cód. Red. (137) - Fonte: 0001; 

14.1.3 - Câmara de Vereadores de Jaguarão - 2.442 - 3.3.90.39.08.00.00 - Cód. Red. (168) - Fonte: 

0001. 

15 - DA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS E PRAZO: 

15.1 - Os serviços serão Realizados na Prefeitura do Município de Jaguarão - RS, e Câmara de 

Vereadores de Jaguarão - RS, conforme Termo de Referência. 

15.1.1 - Serviços de Instalação Completa dos Servidores e do Banco de Dados: Até 30 (trinta) dias a 

contar da emissão da Ordem de Serviço pelo DTI;  

15.1.2 - Serviços de Conversão, Migração e Validação de Dados do Sistema legado para o Sistema 

de Software Público Livre: Até 90 (trinta) dias a contar da emissão da Ordem de Serviço;  

15.1.3 - Serviços de Treinamento, Capacitação e Operação assistida do Sistema: Até 60 (sessenta) 

dias a contar da conclusão dos subitens 15.1.1 e 15.1.2;  

15.1.4 - Serviços de Suporte, Manutenção: durante o período de vigência do Contrato, iniciando-se 

da conclusão do subitem 15.1.1; 

15.2 - A licitante vencedora ficará obrigada a Trocar, os Serviços que vier a ser Recusado sendo que 

o Ato de Recebimento não importará sua Aceitação. 

16 - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES: 
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16.1 - Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93, são obrigações da 

CONTRATADA: 

16.1.1 - Entregar o objeto Contratado em estrita conformidade com o exigido por este Termo, 

observadas e mantidas todas as Condições e Valores firmados na Proposta Comercial apresentada; 

16.1.2 - Manter, durante a execução do objeto, as condições de Habilitação exigidas no Processo 

licitatório; 

16.1.3 - Fornecer a Manutenção do Sistema de acordo com o Cronograma de Implantação e 

Treinamento e o Cronograma Financeiro; 

16.1.4 - Atender às solicitações do Departamento de T.I. para fins de Prestação dos Serviços 

contratados sempre que for solicitado; 

16.1.5 - Acatar as orientações do Setor competente do Departamento de T.I., relativas à execução 

do Contrato e, no que a este pertine, sujeitar-se a mais Ampla e Irrestrita Fiscalização, prestando 

todos os esclarecimentos solicitados; 

16.1.6 - Realizar todas as Capacitações previstas neste Termo de Referência; 

16.1.7 - Responder pelos Encargos Trabalhistas, Sociais, Previdenciários, Tributários, Fiscais e 

Securitários resultantes da execução deste Contrato, bem como pelos encargos referentes a 

Transporte, Alimentação e Hospedagem de seus profissionais, sempre que necessários, devendo 

remeter à CMBH os respectivos comprovantes, sempre que exigidos, sem prejuízo das demais 

obrigações previstas; 

16.1.8 - Comunicar ao Departamento de T.I., por escrito, quando verificar condições inadequadas 

para a Prestação dos Serviços ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do 

objeto contratado, inclusive aqueles que se referirem ao Prazo de Entrega do objeto licitado, sob 

pena de aplicação das Sanções e Penalidade legais cabíveis; 

16.1.9 - Emitir as Notas Fiscais nos valores pactuados e nas condições do Contrato, apresentando-as 

ao Departamento de T.I. para aceitação e posterior pagamento pela Secretaria da Fazenda; 

16.1.10 - A empresa devera prover a Integração Total dos Dados entre todas as Instituições do 

Município. 

16.2 - Além das obrigações resultantes da observância da Lei 8.666/93 são obrigações da 

CONTRATANTE: 

16.2.1 - Cumprir Todos os compromissos Financeiros assumidos com a CONTRATADA. 

16.2.2 - Notificar, Formal e Tempestivamente, a CONTRATADA sobre as irregularidades 

observadas no cumprimento do Contrato. 

16.2.3 - Notificar a CONTRATADA por escrito e com antecedência, sobre multas, penalidades e 

quaisquer débitos de sua responsabilidade. 

16.2.4 - Aplicar as Sanções Administrativas contratuais pertinentes, em caso de inadimplemento. 

16.2.5 - Emitir Ordem de Serviço para a CONTRATADA, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a 

contar da assinatura do Contrato, a qual, por sua vez, terá o prazo de até 05 (cinco) dias para iniciar 

a Prestação dos Serviços a contar do Recebimento da referida Ordem. 

17 - DAS PENALIDADES: 

17.1 - Pelo inadimplemento das obrigações, sejam na condição de Participante do Pregão Presencial 

nº 003/2014 ou de CONTRATANTE, as licitantes, conforme as infrações estarão sujeitas às 

seguintes penalidades: 

17.1.1 - Deixar de apresentar a Documentação exigida no Certame: Suspensão do direito de licitar 

e contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos e multa de 10% sobre o valor 

estimado da contratação; 
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17.1.2 - Manter comportamento Inadequado durante o Pregão Presencial nº 003/2014: Afastamento 

do certame e suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02 

(dois) anos;  

17.1.3 - Deixar de Manter a Proposta (Recusa injustificada para Contratar): Suspensão do direito de 

licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 02 (dois) anos e multa de 10% sobre o valor 

estimado da contratação; 

17.1.4 - Executar o Contrato com Irregularidades, passíveis de Correção durante a Execução e sem 

prejuízo ao Resultado: Advertência; 

17.2 - As penalidades serão Registradas no Cadastro da contratada, quando for o caso. 

17.3 - Nenhum Pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação Financeira que for imposta ao Fornecedor em virtude de Penalidade ou 

Inadimplência Contratual. 

17.4 - Nos termos do art. 86 da Lei n. 8.666/93, fica estipulado o percentual de 0,5% (meio por 

cento) sobre o valor Inadimplido, limitado a 15 (Quinze) dias, a título de Multa de Mora, por dia de 

Atraso injustificado no Inicio da execução do Objeto deste Pregão Presencial, após a Emissão da 

Ordem de Início dos Serviços, até o limite de 10% (dez por cento) do valor empenhado, limitado a 

30 (Trinta) dias, a partir dos quais será Causa de Rescisão Contratual Completa.  

17.5 - Em caso de Inexecução Total ou Parcial do Pactuado, em razão do descumprimento de 

qualquer das condições avençadas, a CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades nos 

termos do art. 87 da Lei n. 8.666/93: 

17.5.1 - Advertência;  

17.5.2 - Multa de até 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de inadimplemento, até o 30º 

(trigésimo) dia, calculada sobre o Valor Global da Contratação;  

17.5.3 - Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o Valor Global da Contratação, no caso de 

Inadimplemento por prazo superior a 30 (trinta) dias até 60 (sessenta) dias ou Inexecução Parcial do 

contrato; 

17.5.4 - Multa de até 10% (dez por cento) sobre o Valor Global da Contratação, no caso de 

Inadimplemento por Prazo Superior a 60 (sessenta) dias ou Inexecução Total do Contrato; 

17.5.5 - Quem convocada dentro do Prazo de Validade da sua Proposta, não Celebrar o Contrato, 

deixar de Entregar ou apresentar Documentação falsa exigida para o Certame, ensejar o 

retardamento da Execução de seu Objeto, não mantiver a Proposta, Falhar ou Fraudar na Execução 

do Contrato, comportar-se de modo Inidôneo ou cometer Fraude Fiscal, ficará impedida de Licitar e 

Contratar com a União, Estados, Distrito Federal ou Municípios pelo prazo de até 05 (cinco) anos, 

sem prejuízo das Multas previstas em Edital e no Contrato e das demais cominações legais; 

17.5.6 - Rescisão da Contratação, aplicável Independentemente de Efetiva aplicação de qualquer 

das Penalidades anteriores; 

17.5.7 - Os Valores das Multas aplicadas poderão ser Descontados da Garantia ou dos Pagamentos 

devidos pela CONTRATANTE. Se os Valores da Garantia e dos Pagamentos devidos não forem 

suficientes, a diferença deverá ser recolhida pela CONTRATADA no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias úteis a Contar da Aplicação da Sanção; 

17.5.8 - As Penalidades somente serão Aplicadas após Regular Processo Administrativo, em que se 

garantirá a observância dos princípios do Contraditório e da Ampla Defesa, na forma e nos Prazos 

previstos em Lei. 

18 - DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO: 

18.1 - Os interessados poderão solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar os termos do 

presente Edital, por irregularidade comprovada, protocolizando o pedido de acordo com os prazos 

do Art. 41 da Lei 8.666/93, no endereço discriminado no subitem 19.11 deste Edital, cabendo ao 
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Pregoeiro e a Equipe de Apoio, decidir sobre a petição no prazo de setenta e duas horas. Demais 

informações poderão ser obtidas pelo Fone (53) 3261-1321; 

18.1.1 - O pedido deve ser Anexado ao Processo em Documento Original e devidamente Assinado 

pelo Representante da Empresa, nesta Fase do Processo licitatório, Edital. 

18.2 - Não serão reconhecidas as Impugnações Interpostas, quando já Decorridos os respectivos 

Prazos Legais; 

18.3 - Acolhida à Petição Impugnando o Ato Convocatório, será designada Nova data para a 

Realização do Certame. 

19 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

19.1 - As normas que disciplinam este Pregão Presencial serão sempre Interpretadas em favor da 

Ampliação da Disputa entre as Empresas interessadas atendido os Interesses Públicos e o da 

Administração, sem comprometimento da segurança da Contratação. 

19.2 - O desatendimento de Exigências formais não essenciais, não importará no afastamento da 

licitante, desde que sejam possíveis as aferições das suas qualidades e as exatas compreensões da 

sua Proposta, durante a realização da Sessão Pública deste Pregão Presencial e desde que não fique 

comprometido o interesse do Órgão Promotor do mesmo, bem como a finalidade e a Segurança da 

futura Contratação. 

19.3 - É facultado ao Pregoeiro e a Equipe de Apoio ou à Autoridade Municipal Superior, em 

qualquer fase da licitação, a Promoção de Diligência destinada a esclarecer ou Complementar a 

instrução do Processo. 

19.4 - Nenhuma indenização será devida à licitante, em caso de Revogação deste Edital, e a 

Homologação do Resultado desta licitação não implicará em Direito à Contratação. 

19.5 - Na contagem dos Prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do 

vencimento, observando-se que só iniciam e vencem prazos em dia de expediente normal na 

Prefeitura Municipal de Jaguarão, exceto quando for explicitamente disposto em contrário. 

19.6 - O Prefeito Municipal de Jaguarão poderá Revogar a presente licitação por razões de interesse 

Público decorrente de Fato Superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para 

justificar tal conduta, devendo Anulá-la por Ilegalidade, de Ofício ou mediante provocação de 

terceiros, nos termos do art. 49, da lei n° 8.666/93. 

19.7 - No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para a realização do Pregão 

Presencial, este Prazo será Reaberto, exceto quando, Inquestionavelmente, a alteração Não 

Prejudicar a formulação das Propostas. 

19.8 - Para dirimir, na Esfera Judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente 

exclusivamente o Foro da Comarca de Jaguarão - RS. 

19.9 - Na hipótese de não haver Expediente no dia da Abertura da presente licitação, ficará esta 

transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário anteriormente 

estabelecido. 

19.10 - Do Contrato a ser Assinado com o Vencedor da presente licitação constarão as Cláusulas 

necessárias previstas no artigo 55, e a possibilidade de Rescisão do Contrato, na forma determinada 

nos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/93. 

19.11 - A cópia Completa deste Edital poderá ser retirada nos Sites www.cidadecompras.com.br e 

www.jaguarao.rs.gov.br, e que maiores informações poderão ser obtidas no Departamento do 

Almoxarifado Central, Patrimônio e Compras na Rua Avenida 27 de janeiro, 422, da Prefeitura 

Municipal de Jaguarão - RS, pelo telefone (53) 3261-1321, de segunda a sexta-feira, no horário das 

08h:00min às 12h:00min. 

19.12 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Pregoeiro e a Equipe de Apoio. 

19.13 - Fazem partes integrantes deste Edital: 

http://www.jaguarao.rs.gov.br/
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19.13.1 - Anexo I - Objeto - Termo de Referência - Descrição e Especificações; 

19.13.2 - Anexo II - Planilha de Proposta de Preços; 

19.13.3 - Anexo III - Carta-Proposta com Preço Readequado ao Lance Vencedor; 

19.13.4 - Anexo IV - Modelo de Declaração que não Emprega Menor; 

19.13.5 - Anexo V - Modelo de Carta de Credenciamento; 

19.13.6 - Anexo VI - Modelo de Declaração que Atende aos Requisitos do Edital; 

19.13.7 - Anexo VII - Modelo de Declaração de Enquadramento na Lei nº 123/06; 

19.13.8 - Anexo VIII - Planilha de Valores de Referência; 

19.13.9 - Anexo IX- Minuta do Contrato; 

19.13,10 - Anexo X - Cronograma de Serviços. 

                   

                Jaguarão, 10 de março de 2014 

 
 
 
 

José Cláudio Ferreira Martins 

Prefeito Municipal 
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Este Edital se encontra examinado e 

aprovado por esta Procuradoria Jurídica. 

 

Em :______/______/_______. 

 

_____________________ 

Procurador Jurídico 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2014-A 

 

ANEXO I 

 

OBJETO - TERMO DE REFERÊNCIA - DESCRIÇÃO E ESPECIFICAÇÕES 

 
 

1 - OBJETO:  

Contratação de empresa para a Prestação de Serviços Técnicos Especializado para a Implantação de  

Software de Gestão Pública sob licença General Public License (GPL), disponível no Portal do 

Software Público Brasileiro – SPB (www.softwarepublico.gov.br) para utilização na Prefeitura 

Municipal de Jaguarão - RS e Câmara Municipal de Vereadores de Jaguarão - RS, conforme 

descrição e especificações do presente Edital e seus Anexos. 
 

2 - JUSTIFICATIVA: 

2.1 - A justificativa de contratação da solução de Software decorre da necessidade de atender a 

demanda de serviços com a Máxima Presteza e Agilidade. Ao definir a necessidade de serviço, 

explicitamos a estratégia a ser adotada para resolver o problema definido, bem como os Parâmetros 

que balizam a implementação dessa estratégia. Somente a partir de uma necessidade de serviços 

bem definida, chegamos à necessidade da contratação de uma solução que gere resultados e 

atendam à demanda identificada; 
2.2 - Os Municípios brasileiros, em sua maioria já estão contemplados por algum tipo de 

Aplicação/Software para Informatizar e Automatizar áreas chaves da Gestão, entre elas: Financeira 

e Tributária; por exigência da modernização do Estado ou por algum aparato legal. No entanto, 

diversos sistemas são soluções proprietárias e, muitas vezes, adaptadas do modelo de Gestão do 

setor Privado para serem utilizadas pelo setor Público, além do que, podem gerar um vínculo de 

dependência Técnica da Prefeitura Municipal “ad eternum” aos detentores de sua propriedade 

exclusiva, intermediadas pelo licenciamento fechado, submetendo-as às condições de prazos, preços 

e forma de atendimento, podendo comprometer a Transparência, Operacionalização e 

Sobrevivência dos Serviços Municipais. 

2.3 - O Porquê da escolha do Software Livre e Público: 

2.3.1 - O Software Livre, já adotado em países como Uruguai, Argentina, Portugal, Venezuela, 

Chile e Paraguai, é um conjunto de Sistemas Informatizados acompanhados de uma licença especial 

que disponibiliza seu Código-Fonte, podendo, desse modo, ser usado, copiado, estudado, 

modificado e passado adiante sem restrições; 

2.3.2 - A utilização de Software Livre e Público pela Administração Pública Brasileira é 

recomendada pelo Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG), por, entre outras 

vantagens, possibilitar a Gestão de Recursos e Gastos de Informática mais racionalizada, além da 

ampliação de parcerias no Setor Público e do reforço da Política de Software Público na 

Administração Pública; 

 2.3.3 - Relativamente ao Software Livre, a grande vantagem é o Baixo Custo Total de propriedade 

(TCO), por não ter “copyright” (direitos autorais), e, assim, evitar custos e transtornos com 

aquisição de programas vendidos através do sistema de licença de uso. Possibilita, ainda, entre 

outros benefícios, a Integração entre diversos entes Públicos, a contenção de informações em uma 

única base de dados, o atendimento às regras da nova Contabilidade Pública; 

2.3.4 - Os Softwares Livres para serem disponibilizado como Softwares Públicos pelo Governo 

Federal, devem se adaptar aos critérios obrigatórios de aceitação do Ministério do Planejamento, 
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Orçamento e Gestão (MPOG), entre os quais, o de não depender de um Único Fornecedor. 

Atualmente nas soluções para contemplar as necessidades das Prefeituras, apenas em dois dos mais 

Populares Softwares, estão cadastrados, no Portal do Software Público, mais de 400 pessoas Físicas 

e Jurídicas para operar o sistema, podendo ser confirmada no endereço 

http://www.softwarepublico.gov.br/mpv; 

2.3.5 - Esta iniciativa do MP/SLTI vai ao encontro da Política Nacional de Desenvolvimento dos 

Municípios e visa oferecer soluções para a melhoria da Gestão Municipal na forma de 

aplicativos/Softwares Públicos, que possam contribuir, também, para a criação de arranjos 

produtivos locais, com Geração de Emprego e Renda; 

2.3.6 - Desta forma, resolvemos promover esta licitação, em consonância com os objetivos 

estratégicos do Ministério do Planejamento: Nº 6 - Promover o uso eficiente dos recursos de TI, 

Instrução Normativa (IN) SLTI nº 04, de 12 de novembro de 2010; e Nº 7 - Promover 

continuamente a melhoria dos Serviços Eletrônicos à Sociedade. 
2.4 - A escolha pelo Tipo de Licenciamento GPL foi adotada baseando-se em 4 liberdades: A 

liberdade de executar o programa, para qualquer propósito (liberdade nº 0); A liberdade de estudar 

como o programa funciona e adaptá-lo para as suas necessidades (liberdade nº 1); O acesso ao 

Código-Fonte é um pré-requisito para esta liberdade; A liberdade de redistribuir cópias de modo 

que você possa ajudar ao seu próximo (liberdade nº 2); A liberdade de aperfeiçoar o programa, e 

liberar os seus aperfeiçoamentos, de modo que toda a comunidade se beneficie deles (liberdade nº 

3). O acesso ao Código-Fonte é um pré-requisito para esta liberdade; 

2.4.1 - Com a garantia destas liberdades, a GPL permite que os programas sejam distribuídos e 

reaproveitados, mantendo, porém, os direitos do autor por forma a não permitir que essa informação 

seja usada de uma maneira que limite as liberdades originais. A licença não permite, por exemplo, 

que o código seja apoderado por outra pessoa, ou que sejam impostos sobre ele restrições que 

impeçam que seja distribuído da mesma maneira que foi adquirido. 

2.5 - Dessa forma, pode ser uma Opção do Município, caso lhe interesse futuramente, Gerir o 

Próprio Sistema, com Equipe Técnica capacitada Própria em alguma área ou até mesmo em todas as 

áreas abrangidas, sendo que nada impeça que num primeiro momento seja necessária uma 

Consultoria para manter-se Atualizado com as diversas mudanças de contexto da Legislação que 

devam ser refletidas em Desenvolvimento de Software. 

2.6 - Muitas Prefeituras e Câmaras Municipais demonstram Interesse em Utilizar Sistemas 

Integrados para a Gestão Municipal, que conjuguem o fator da Modernização da Máquina Pública 

alinhado ao fator da Independência Tecnológica e de um único fornecedor. 
 

3 - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO E CONDIÇÕES GERAIS PARA A PRESTAÇÃO DOS 

SERVIÇOS: 

3.1 - O Sistema deve possuir os seguintes requisitos: 

3.1.1 - O Sistema não deve ser fragmentado, não necessitando procedimentos de integração entre 

módulos para atender de forma integral as demandas do Município; 

3.1.2 - O Sistema não deve ser desintegrado, deve interagir entre si, permitindo uma completa troca 

de dados e de recursos computacionais; 

3.1.3 - O sistema não deve ser adaptado, deve ter sido desenvolvido diretamente para a realidade 

intrínseca das Prefeituras Municipais, cumprindo integralmente a legislação brasileira aplicada à 

área Pública; 

3.1.4 - O Sistema não deve gerar Dependência de Fornecedor específico de Solução, deve 

contemplar Transferência de Tecnologia para a equipe Técnica da Prefeitura Municipal, não 

gerando Dependência Tecnológica; 

http://www.softwarepublico.gov.br/mpv
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3.1.5 - O Sistema não deve ter Riscos de Indisponibilidade em caso de Atrasos nos Pagamentos do 

Licenciamento Mensal ou de discordância dos termos propostos, o Sistema não poderá ficar 

Indisponível ou Bloqueado pelo fornecedor até que a situação seja resolvida; 

3.1.6 - O Sistema não deve ter Custos de Licenciamento, não gerando despesas constantes de 

licenciamento de uso, geralmente vinculadas ao número de usuários Ativos no Sistema; 

3.1.7 - O Sistema não deve ter Custos com Licenciamentos Indiretos, não necessitando de 

Softwares Complementares também proprietários;  

3.1.8 - O Sistema deve possuir Completas informações Gerenciais, possuindo dados em formatos 

integrados, facilitando a obtenção de Dados consolidados das Operações Municipais e, a dinâmica 

geração de Relatórios Estatísticos e Gerenciais. 
 

3.2 - Módulos: 
 

Configuração 

Cadastro Geral de Contribuinte 

Protocolo Geral 

Área Financeira: 

Contabilidade Pública 

Orçamento 

Empenhos 

Tesouraria/Caixa 

Tributos: 

Arrecadação 

ITBI – Imposto Transmissão Bens Imóveis 

Fiscalização Tributária e Sanitária 

Cadastro de Alvarás e Empresas de outros municípios 

Tesouraria 

IPTU  

Cadastro de Cemitérios 

Contribuição de Melhorias 

Dívida Ativa 

Receitas Diversas 

Consulta Geral Financeira 

Controle de Projetos 

Controle Jurídico 

Cadastro de Infratores  

Consulta Geral Financeira 

Notificações 

ISSQN 

Patrimonial: 

Materiais 

Compras 

Licitações 

Patrimônio 

Controle de Frotas 

Contratos 

Protocolo 
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Recursos Humanos: 

Folha de Pagamento 

Recursos Humanos 

Estágio Probatório 

Nota Fiscal Eletrônica: 

Prefeitura 

Contribuintes 

Instituições Financeiras 

Cidadão:  

Emissão de 2ªas vias 

Portal dos Funcionários: Ficha Financeira, Contra Cheques, Consultas. 

Transparência: 

Receitas 

Despesas 

Contratos 

Empenhos 

BI - Business Intelligence: 

Gestão 

Indicadores de Desempenho 

 

3.3 - Especificação dos Módulos: 

3.3.1 - Configuração (Básico Inicial):  

3.3.1.1 - Este Módulo deve permitir a Configuração de Telas do Sistema e Manutenção do Cadastro 

de Usuários, onde possa Habilitar ou Desabilitar permissões de acesso de acordo com as atribuições 

de cada um dos usuários indicados por parte da Prefeitura, possuindo ainda rotinas descritas no 

quadro abaixo. 
 

Especificação: 

Permitir cadastro de usuários para Intranet; 

Permitir cadastro de usuários para extranet; 

Permitir criar perfis (grupos) de usuários para liberação de permissões em grupo; 

Permitir cadastrar itens de menu; 

Permitir controlar permissão por usuário ou perfil e por exercício; 

Permitir controle de permissão por instituição; 

Permitir o controle de logs da base de dados do sistema; 

Controle de acesso aos fontes dos programas;  

Possibilitar a inclusão e gerenciamento de rotinas criadas pela Prefeitura; 

Possibilitar a consulta aos usuários on-line no sistema; 

Permitir emissão de relatório de usuários com as rotinas que possuem acesso; 

Consulta a documentação do sistema, dicionário de dados do sistema. 
                                                    

3.3.2 - Cadastro Geral de Contribuintes e Fornecedores, etc. - CGM: 

3.3.2.1 - O Sistema deverá possuir um Cadastro Geral do Município, onde fiquem gravados os 

dados básicos como nome e endereço de Todas as Pessoas Físicas e Jurídicas que tenham algum 

vínculo com a Prefeitura, como funcionários, contribuintes, fornecedores, etc. 
 

Especificação: 

Permitir cadastro de usuários para Internet. 
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3.3.3 - Protocolo Geral: 

3.3.3.1 - Controlar o andamento de Processos que tramitam pelos diversos Órgãos da Prefeitura. 

Cada usuário possa utilizar sua senha no sistema como uma assinatura eletrônica, eliminando assim 

a ficha de acompanhamento de processos. Em qualquer terminal e a qualquer momento, possa saber 

como está o andamento de um processo. 
 

Especificação: 

Permitir controle de tipos de processos; 

Permitir o cadastro de andamentos padrões por tipo de processo; 

Permitir o controle de departamento por atendente; 

Emitir Capa de Processo no momento da criação ou posteriormente; 

Permitir o controle do andamento do processo e seus despachos; 

Controlar a transferência de processo com emissão de comprovante; 

Possuir na rotina de inclusão de processo, no mínimo, as seguintes identificações:  

a) Código de identificação do processo;  

b) Do requerente, no caso de cadastro geral ou permitir o cadastramento no ato;  

c) Do assunto; 

d) Da data e hora da protocolização.  

Emissão de recibos avulsos para pagamento de taxas; 

Permitir o cadastro de taxas eventuais; 

Permitir a emissão de certidões (negativa / positiva / regular); 

Permitir a numeração sequencial do processo de forma automática;  

Permitir na conclusão do processo, seu arquivamento, e em caso de necessidade o desarquivamento 

do mesmo e um novo andamento se for o caso; 

Permitir processos apensados. 
 

3.3.4 - FINANCEIRO: 

3.3.4.1 - Contabilidade Pública: 

3.3.4.1.1 - Controlar a Contabilidade, elenco de Contas e execução de lançamentos Contábeis. 

Emissão de Balancetes, Diários, Razões e demais relatórios exigidos legalmente. Deverá permitir a 

emissão de qualquer relatório de qualquer Mês do Ano, a qualquer momento independente do 

período em processamento. 

3.3.4.1.2 - Estar Totalmente adaptada às 10 (Dez) Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas 

ao Setor Público - NBCASP, (1 - Conceituação, Objeto e Campo de Aplicação; 2 - Patrimônio e 

Sistemas Contábeis; 3 - Planejamento e seus instrumentos sob o enfoque Contábil; 4 - Transações 

no Setor Público; 5 - Registro Contábil; 6 - Demonstrações Contábeis; 7 - Consolidação das 

Demonstrações Contábeis; 8 - Controle Interno; 9 - Depreciação, Amortização e Exaustão; 10 - 

Avaliação e Mensuração de Ativos e Passivos em entidades do Setor Público). 
 

Especificação: 

Permitir que seja efetuada a Escrituração Contábil nos Subsistemas de Informações Patrimoniais, 

Orçamentárias e de Controle sob a forma de partidas dobradas, em conformidade com o Manual de 

Contabilidade Aplicada ao Setor Público (MCASP) com registro em Livro Diário, bem como 

realizar todos os Registros Contábeis de natureza Orçamentária em conformidade com os Art. 83 a 

106 da Lei 4.320/64; 

Permitir a existência de mais de uma instituição na mesma Base de Dados, com contabilização 

distinta, que possibilite a Emissão de Relatórios Anuais e da LRF de forma consolidada(resumo da 

execução orçamentária, relatório de Gestão Fiscal, anexo das metas fiscais e anexo dos riscos 
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fiscais); 

Permitir a geração de Relatórios Gerenciais de Receita, Despesa, Restos a pagar, Depósitos de 

diversas Origens, Bancos e outros de acordo com o interesse do Tribunal de Contas, bem como 

Boletim Financeiro Diário; 

Elaborar os Anexos (10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, e 17), e Demonstrativos do Balancete Mensal e do 

Balanço Anual, na forma da lei 4.320/64, Lei Complementar 101/00 - LRF e Resolução do 

Tribunal de Contas do RS, em especial os art. 52, 53, 55, e 72; 

Permitir que seja efetuada a Geração dos Razões Analíticos de todas as Contas integrantes do 

Sistema Financeiro, Patrimonial e de Compensação; 

Possibilitar sempre que possível utilizar Históricos Padrões (textos padronizados), vinculados a 

Classificação da Despesa, desta forma evitando lançamentos indevidos; 

Permitir efetuar o Lançamento da Receita e Despesa Automaticamente nos Sistemas Financeiro, 

Orçamentário, Patrimonial e de Compensação, conforme necessário; 

Possibilitar o Controle dos Restos a Pagar em Contas Separadas por Exercício, para fins de 

cancelamento, quando necessárias; 

Permitir executar o encerramento do Exercício, com todos os lançamentos automáticos e com a 

apuração do resultado; 

Permitir o Controle de Despesa por Tipo relacionado ao Elemento de Despesa; 

Permitir a Arrecadação da Receita por Código Estrutural ou Reduzido; 

Permitir Gerar Relatórios de Execução da Despesa, por Credores, por Classificação, por Período e 

outros que se faça necessário; 

Permitir Gerar Relatórios de Saldos Disponíveis de Dotações, de Saldos de empenhos Globais e 

outros; 

Permitir Emissão dos Relatórios de Renúncia da Receita (descontos concedidos, descontos 

concedidos por regra, débitos cancelados, prescrição de débitos); 

Permitir o processamento dos Boletins da Tesouraria; 

Permitir a Emissão de Relatórios Gerenciais tais como Demonstrativo de Despesa e Receita, Saldo 

Contábil, Saldo de Verbas da Despesa, Despesa por Órgão/Unidade/Elemento, Demonstrativos da 

Execução da Despesa, Índice da Educação, Índice da Saúde, Acompanhamento Orçamentário; 

O Software deverá atender a todos os itens da Portaria 828 da STN, contemplando Todo o Controle 

do Enfoque Patrimonial; 

Permitir sob a forma de Cadastro a Planificação dos Custos observando critérios de 

departamentalização; 

Permitir a Associação do Plano de Custos a direcionadores e/ou critérios de rateio;  

Permitir associar ás Contas de Custos Movimentações Contábeis de Despesa com Serviços, 

Consumo de Materiais, Despesas com Pessoal e Encargos, Provisões e Depreciação; 

Gerar Processamento Mensal da Apuração dos Custos, tendo como resultado o Mapa de 

Localização.  
 

3.3.4.2 - Orçamento: 

3.3.4.2.1 - Controlar o PPA, Orçamento Municipal e Suplementações Orçamentárias. Emissão de 

Todos os Relatórios Legais: 
 

Especificação: 

PPA: 

Permitir a Elaboração do Plano Plurianual (PPA) de Forma Descentralizada, permitindo que cada 

entidade da Administração Direta e Indireta insira no Sistema, a parte do PPA que lhe caiba;  

Disponibilizar Módulo de consolidação das Propostas Parciais do PPA de todas as entidades da 
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Administração Direta e Indireta; 

Emitir Demonstrativos contendo as informações Cadastradas no PPA elaborado, explicitando as 

Diretrizes, os Programas e as Ações Governamentais;  

Integração entre PPA e LDO, onde o que foi modificado no PPA reflita e o impacte de forma 

Automática na LDO (com opção de escolha por parte do usuário ou parâmetro para fazer ou não);  

Controle de forma Automática do percentual autorizado na LOA para alterações Orçamentária. 

LDO: 

Possuir um Conjunto de Tabelas de Parametrização para criação dos Anexos da Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (LDO);  

Permitir a Elaboração da LDO de forma Descentralizada, permitindo que cada entidade da 

Administração Direta e Indireta insira no SOFTWARE a parte da LDO que lhe caiba;  

Disponibilizar Módulo para Consolidação das Propostas  Parciais da LDO de Todas as entidades da 

Administração;  

Permitir a definição das Prioridades da Administração para o Exercício Financeiro a que se refere a 

LDO com Base nas Ações previstas no PPA, conforme determina o § 2º, do art. 165, da CF/88, 

possibilitando a emissão do Demonstrativo das Metas e Prioridades.  

LOA: 

Permitir a Elaboração da Proposta da LOA de forma Descentralizada, possibilitando que cada 

entidade da Administração Direta e Indireta, bem como cada Unidade Orçamentária das Entidades, 

insira no SOFTWARE, a parte da LOA que lhe caiba;  

Permitir a Elaboração da Proposta Orçamentária dos fundos Especiais de forma segregada, 

conforme determinam as seguintes legislações:  

• Fundo Municipal de Saúde - art. 77, § 3o, do ADCT da CF/88;  

• Fundo Municipal de Assistência Social - Lei 2524/95, 3207/00 e 3502/03; 

• Fundo Municipal da Criança e do Adolescente - art. 88, IV, da Lei no 8.069/1990;  

• Fundo de Habitação Lei 3737/05;  

• Fundo da Infância e Adolescência Lei 3498/03 e 3937/06;  

• Fundo de Meio Ambiente Lei 3350/02;  

• Fundo Municipal de Proteção ao Patrimônio Cultural Lei 4123/08;  

• Fundo do Turismo Lei 4139/09.  

Disponibilizar Módulo para Consolidação das Propostas Parciais da LOA de Todas as entidades da 

Administração Direta e Indireta e dos Fundos Especiais, conforme determinam o art. 165, § 5o, da 

CF/88 e o art. 50, III, da LRF;  

Disponibilizar as Naturezas de Receitas Orçamentárias e permitir a Atualização, quando 

necessário, identificando no Cadastro as Categorias Econômicas e os demais detalhamentos 

previstos na Legislação;  

Possibilitar a Definição e Cadastramento do Detalhamento da Natureza da Receita Orçamentária,  

quando necessário, conforme faculta a legislação;  

Possibilitar a Definição e Cadastramento das Destinações de Recursos (fontes de recursos) 

previstos na legislação em vigor; 

Permitir a Definição e Cadastramento do Orçamento, com a Classificação Institucional, Funcional, 

Programática e Econômica, possibilitando o detalhamento da Natureza da Despesa até o Elemento, 

com os seus respectivos valores orçados;  

Permitir a Definição e Cadastramento do Orçamento, com a Classificação Institucional, Funcional 

e Programática, possibilitando o detalhamento da Natureza da Despesa até a Modalidade de 

Aplicação, conforme Parametrização, e com os seus respectivos valores orçados, de acordo com o 

que prescreve a Legislação;  
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Possibilitar a Organização do Orçamento da Receita em Códigos Reduzidos com os seus 

respectivos valores previstos; 

Possibilitar a Organização do Orçamento da Despesa em Códigos Reduzidos com os seus 

respectivos valores fixados;  

Possibilitar a apuração Automática do Percentual previsto na Proposta Orçamentária para a 

Despesa Total com Pessoal;  

Possibilitar a apuração Automática do Percentual previsto na Proposta de Orçamento para as 

Despesas com a Manutenção e Desenvolvimento do Ensino;  

Possibilitar a apuração Automática do Percentual previsto na Proposta Orçamentária para as 

Despesas com as Ações e Serviços de Saúde; 

Possibilitar a apuração Automática da Receita Corrente Líquida prevista na Proposta Orçamentária;  

Permitir Emissão de Relatórios do Orçamento, contendo a relação de subprojetos cadastrados e 

demonstrando os respectivos projetos e atividades aos quais estão vinculados;  

Permitir a Emissão do sumário da Receita por Fontes e da Despesa por Funções de Governo, 

conforme determina o inciso I, do § 1o, do art. 2o da Lei no 4.320/1964;  

Permitir a Emissão do Anexo 1 - Demonstrativo da Receita e Despesa segundo as Categorias 

Econômicas, conforme determina o inciso II, do § 1o, do art. 2o da Lei no 4.320/1964;  

Permitir a Emissão do Anexo 2 - Demonstrativo da Receita segundo as Categorias Econômicas e 

da Despesa por Órgãos e Unidades Orçamentárias e por Categoria Econômica, conforme 

determinam os incisos III e IV do §1o do art. 2o, combinado com o art. 8o, ambos da Lei no  

4.320/1964;  

Permitir a Emissão do Anexo 6 - Programa de Trabalho, conforme determina o inciso II, do § 2o, 

do art. 2o da Lei no 4.320/1964;  

Permitir a Emissão do Anexo 7 - Programa de Trabalho de Governo - Demonstrativo de Funções, 

Subfunções e Programas por Projetos e Atividades, conforme determina o inciso II, do § 2o, do art. 

2o da Lei no 4.320/1964;  

Permitir a Emissão do Anexo 8 - Demonstrativo da Despesa por Funções, Subfunções e Programas, 

conforme o vínculo com os Recursos, de acordo com o inciso II, do § 2o, do art. 2o da Lei no 

4.320/1964;  

Permitir a emissão do Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções, conforme 

determina o inciso II, do § 2o, do art. 2o da Lei no 4.320/1964;  

Execução: 
Possibilitar a Integração da LOA com a Contabilidade Pública e Tesouraria que deverá incorporar e 

executar o Orçamento, após aprovação do Poder Legislativo; 

Possibilitar o Desdobramento de cada Natureza de Receita prevista na LOA em Metas Bimestrais 

de Arrecadação, conforme determina o art. 13 da LRF; 

Possibilitar, nos termos em que dispuser a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o estabelecimento da 

Programação Financeira e do Cronograma de Execução Mensal de Desembolso, conforme 

determina o caput do art. 8o da LRF;  

Possibilitar a Limitação de Empenhos e Movimentação Financeira, nas hipóteses previstas no art. 

9o e no inciso II do § 1o do art. 31 da LRF;  

Possibilitar a Distribuição da Despesa Orçamentária em Cotas Mensais por Grupos de Despesa que 

cada Unidade orçamentária fica autorizada a utilizar, conforme a Vinculação dos Recursos, 

permitindo o Remanejamento quando Necessário, conforme determina o art. 47 da Lei no 

4.320/1964;  

Permitir o Gerenciamento do Orçamento por meio das Cotas Mensais, de forma Integrada com as 

Metas de Arrecadação e com o Cronograma de Desembolso;  
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Permitir o Bloqueio de Saldo Orçamentário quando se fizer necessário, não Incluindo nesta 

necessidade casos de Compras e Licitações onde o Sistema de estar Totalmente Integrado e efetuar 

estas Reservas Automaticamente;  

Permitir o Cadastro de Remanejamento e Transposição de Créditos Orçamentários, exigindo a 

informação da Legislação de Autorização e resguardando o Histórico das alterações de valores 

ocorridas, de acordo com o art. 167, inciso VI da CF/88;  

Permitir o Cadastro de Créditos Adicionais nas modalidades de Crédito Suplementar, Crédito 

Especial e Crédito Extraordinário, com suas respectivas Fontes de Recursos (Anulação, Superávit 

Financeiro, Excesso de Arrecadação ou Operação de Crédito), Identificando o número da Lei 

Autorizativa e sua Espécie (lei orçamentária ou lei específica), exigindo a informação da legislação 

de autorização e resguardando o histórico das alterações de valores, conforme determina a CF/88  e 

a Lei no 4.320/1964;  

Possibilitar a Geração de Decreto de Créditos Adicionais (Crédito Suplementar, Crédito Especial e 

Crédito Extraordinário), em formato PDF, especificando a respectiva Fonte de Recursos 

(Anulação, Superávit Financeiro, Excesso de Arrecadação ou Operação de Crédito);  

Possibilitar a Geração de Decreto de Remanejamento e Transposição, em formato PDF.  
 

3.3.4.3 - Empenhos: 

3.3.4.3.1 - Permita a Emissão, Liquidação, Anulações e demais Operações que envolvem Execução 

Orçamentária. Que o Pagamento dos Empenhos possa ser Feito via Caixa, tendo um Controle de 

Tesouraria e Terminais de Caixa. Estes Pagamentos deverão ser Atualizados Automaticamente após 

a Autenticação do Empenho. 
 

Especificação: 

Permitir o empenhamento nas Modalidades Ordinário, Global e por Estimativa, conforme previsto 

na Lei no 4.320/1964;  

Possibilitar o Controle de Saldos de Dotações Orçamentárias, impedindo o empenhamento, caso 

estes Saldos sejam Inferiores aos Valores que se deseja empenhar;  

Possibilitar a Consulta, em Tempo Real, dos Saldos Orçamentários disponíveis na data informada 

pelo Usuário;  

Possibilitar o Cadastro de empenhos de Despesa com Controle de Numeração Sequencial e 

Cronológico;  

Permitir a Realização e o Controle das Anulações e Complementações das Notas de Empenhos da 

Despesa;  

Possibilitar a Realização de Consulta “extrato de empenho”, visualizando, para o empenho 

selecionado, os seus Dados e sua Movimentação (se houver): Anulações, Liquidações e 

Pagamentos Efetuados;  

Possibilitar a Consulta de Empenhos Cadastrados por: Credor, Código do Empenho, Dotação 

Orçamentária, Data da Emissão do Empenho, Código do Material, Ordem de Compra;  

Permitir a Emissão de Relatório de empenhos, podendo selecionar o Código do Credor, permitido 

ainda informar o período inicial e final, mostrando ou não, Históricos e  Itens, com resumo (se for 

solicitado), além da Totalização ou não dos Valores empenhados, Liquidados e Pagos; 

Permitir a Integração com o Almoxarifado, para Registro das Fases da Liquidação da  Despesa 

(Orçamentária e de Restos a Pagar), desde o momento do Recebimento das Notas de Materiais, 

Bens e Serviços até a confirmação do direito adquirido pelo Credor/Fornecedor, com os respectivos 

lançamentos Contábeis;  

Efetuar Automaticamente as Retenções de IRRF, INSS e ISSQN sobre a liquidação e/ou 

pagamento;  
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Possibilitar a Realização e o Controle de Inscrições de empenhos em Restos a Pagar, de forma 

Automática ou Manual, conforme determinam o art. 36 e o parágrafo único do art. 103 da Lei no 

4.320/1964;  

Permitir a caracterização dos Restos a Pagar em Processados e Não Processados, conforme 

determina o parágrafo único do art. 92 da Lei no 4.320/1964.  
 

3.3.5 - Tributos: 

3.3.5.1 - Arrecadação: 
3.3.5.1.1 - Este Sistema deverá conter Todos os Registros Financeiros Gerados pelos Módulos 

Tributários. Executar também todo o Controle de Tesouraria, permitindo a ligação de vários 

Terminais de Caixa, conforme a necessidade da Prefeitura. Nos Terminais de Caixa, toda a 

Movimentação com a Despesa Orçamentária deverá ser lançada Automaticamente na 

Contabilidade, logo após sua Autenticação. Um Recibo ou Carnê de Pagamento, ao ser Autenticado 

no Terminal de Caixa, deverá Automaticamente ter a Receita Classificada, eliminando o Conceito 

de Receita a Classificar. Além de executar a Classificação da Receita Automaticamente, Executar 

no Cadastro do Contribuinte, evitando Atualizações Posteriores ou Digitação. 
 

Especificação: 

Permitir o Cadastro de Regras para os Parcelamentos para atender a legislação sem a necessidade 

de modificação do Software; 

Permitir o Cadastro de Grupo e Origem do Débito, Manutenção do Calendário de Pagamentos, 

Grupos de Débitos e Taxas Específicas; 

Permitir a Prorrogação do Vencimento de Débitos; 

Permitir a Emissão de Recibo de Receita; 

Permitir o Controle de Pagamento Parcial e Créditos, bem como Compensação. 
 

3.3.5.2 - ITBI - Imposto Transmissão Bens Imóveis: 
 

Especificação: 

Permitir o Controle das Guias de ITBI Urbano e Rural; 

Permitir o Controle de Compradores e Vendedores; 

Emissão de Guias de ITBI com Código de Barras; 

Permitir Emissão de Relatório Estatístico por Zona e Setor para acompanhamento dos Valores; 

Permitir a Consulta as Guias Emitidas e Pagas; 

Permitir Baixa Automática na Tesouraria. 
 

3.3.5.3 - Fiscalização Tributária e Sanitária: 
 

Especificação: 

Permitir o Cadastro dos Alvarás Sanitários; 

Possibilitar a Emissão da Guia de Pagamento;  

Possibilitar a Consulta ao Cadastro Sanitário; 

Permitir a Emissão do Alvará Sanitário;  

Possibilitar o Controle de Vistorias e Notificações; 

Permitir a Emissão e o Controle de Auto de Infração; 

Possibilitar a Emissão de Recibos; 

Permitir o Cadastro das Planilhas de Levantamento Fiscal; 

Possibilitar a Emissão do Termo de Levantamento; 

Gerar Automaticamente os Valores dos Termos no Financeiro do ISSQN; 
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Permitir a Emissão de Relatórios de Vistoria e Auto de Infração. 
 

3.3.5.4 - Cadastro de Alvarás e Empresas de outros Municípios: 
 

Especificação: 

Possibilitar que Cadastro de Atividades permita a Inclusão de todos os itens necessários para a 

Definição e caracterização da Inscrição Econômica, sendo adequada ao Código Tributário 

Municipal;  

Possibilidade de Inclusão de Sócios das Empresas, que também são Responsáveis pelos Créditos 

Tributários;  

Permitir o Registro de diferentes Códigos de Atividades desempenhadas pelo Contribuinte 

indicando a Principal e as Secundárias;  

Permitir a Vinculação de Ocupações Econômicas, de acordo com o CBO (Código Brasileiro de 

Ocupações), para inscrições de Autônomos e de acordo com a Legislação Municipal;  

Permitir a Emissão das Guias de Arrecadação em Cota Única ou Dividido em Parcelas, contendo 

Código de Barras para pagamento nos Agentes Arrecadadores;                                                         

Possuir Rotinas para elaboração dos Acréscimos a incidirem sobre o lançamento em decorrência de 

Atrasos nos Pagamentos, conforme Legislação Municipal;  

Possuir Rotina de Impressão de 2a via de Documentos de Arrecadação na Internet (site da 

Prefeitura);  

Permitir que a Extinção do Crédito Tributário, na Modalidade de Pagamento, possa ser feita através 

da Captação e Processamento de Arquivos de texto disponibilizados pelos Agentes Arrecadadores 

ou Bancos Conveniados com a Administração;  

Permitir a Emissão de Guia Complementar de ISSQN. 
 

3.3.5.5 - Tesouraria: 
 

Especificação: 

Permitir a Integração com a Arrecadação de Tributos para a contabilização Automática dos 

Tributos recebidos. Após o processamento dos Arquivos magnéticos de retorno, recebidos da Rede 

Bancária   Credenciada, a contabilização ocorrerá Diretamente nas Contas de Receita previstas no 

Orçamento da Prefeitura, tendo como contrapartida a Conta Bancária ou a Conta de Receita 

classificada;  

Permitir Integração com o Departamento de Pessoal para a contabilização da Baixa Automática dos 

Empenhos e Ordens de Pagamentos da Folha de Pagamento, com as Respectivas Retenções;  

Possibilitar a Consulta, em tempo Real, dos Saldos das Contas Bancárias na data informada pelo 

Usuário;  

Possibilitar a Geração de Arquivos em Meio Eletrônico ( ordem bancária eletrônica) contendo os 

dados detalhados de todos os Pagamentos a serem efetivados pelo Sistema Bancário, de acordo 

com a especificação do formato de importação definida pelo próprio Banco, de forma a viabilizar o 

envio de Arquivo ao Banco para possibilitar o Pagamento de um ou diversos  

Credores/Fornecedores;  

Permitir a Emissão de Documentos de Transferência Bancária; 

Baixa na Arrecadação Automática na Autenticação dos Recibos; 

Permitir Gerar o Demonstrativo Financeiro do Caixa; 

Permitir a Emissão de Demonstrativo Diário de Receitas Arrecadadas e Despesas realizadas 

(Orçamentárias e Extra-Orçamentárias); 

Possibilitar a Conciliação Bancaria Automática, utilizando os Extratos Bancários em Arquivo-

Texto no padrão CNAB240, Simples Nacional (DAF607) e outros Convênios. 
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3.3.5.6 - Cadastro Técnico Municipal: 

3.3.5.6.1 - Deverá conter Informações de todo o Cadastro Imobiliário do Município e Rotinas de 

Cálculos de IPTU com Emissão de Carnês. Que este Módulo permita que a Prefeitura crie a Tabela 

de características dos Imóveis, de acordo com a realidade do Município. As Tabelas do IPTU 

também possam ser criadas conforme necessidade. Que o Programa de Cálculo de IPTU seja 

confeccionado Especificamente para a Prefeitura, conforme Código Tributário Municipal. 
 

Especificação: 

Permitir o Cadastramento de Lotes, Matriculas, Loteamentos, Promitentes Compradores, outros 

Proprietários, Características, Setores, Face de Quadra, Massa Falida, Ruas e Avenidas, facultado 

Fracionamento; 

Permitir o Cadastro de Isenções, por Ano, Período, com Percentual de Isenção, motivos e Emissão 

de Certificados; 

Permitir o Cadastro de Contribuintes, Interligados pelo Cadastro Geral;  

Permitir o Cadastro de Imobiliárias, facilitando assim o Controle de Imóveis vinculados a esta, 

assim como o recebimento de correspondências tais como Carnês de IPTU e outros; 

Permitir o Cadastro de Novas Construções com todas as informações necessárias a sua 

Identificação, facultado Fracionamento; 

Permitir Manuseio dos Parâmetros de Cálculo do IPTU;  

Permitir o Cálculo Geral e Parcial do IPTU, conforme Código Tributário Municipal; 

Permitir a Exclusão do IPTU; 

Permitir a Emissão Geral do IPTU conforme layout definido; 

Permitir Gerar Arquivos em TXT ou PDF para Emissão Externa (em gráficas), dos Carnês; 

Permitir a Emissão de Relatórios com a posição de Cálculo do IPTU com gráficos; 

Permitir a Emissão de Relatórios comparativos com Anos Anteriores do Cálculo do IPTU; 

Permitir a Emissão de Carnês de Cobrança ou Recibos conforme layout pré-estabelecido, com 

Código de Barras FEBRABAN; 

Possibilitar Consultas através de Nome, parte do Nome, Cadastro, Inscrição, Logradouros e 

CPF/CNPJ; 

Manter o Histórico dos Valores Calculados de cada Exercício; 

Possibilitar a Cobrança ou Não de Taxas para cada Unidade Imobiliária, de acordo com a utilização 

da Edificação; 

Permitir a Inclusão Geral de Parcela Única e a Prorrogação da mesma, além de Permissão de 

desconto nesta Parcela Única conforme Legislação Municipal. 
 

3.3.5.7 - Cadastro Cemitério: 

3.3.5.7.1 - Deverá conter Informações de Todo o Cadastro de Cemitério do Município e Rotinas de 

Cálculos com Emissão de Carnês. Que este Módulo permita que a Prefeitura crie a Tabela de 

Características do Cemitério, de acordo com a Realidade do Município. As Tabelas do 

CEMITÉRIO, também possam ser criadas, conforme Necessidade. Que o Programa de Cálculo de 

Taxas de Cemitério seja Confeccionado Especificamente para a Prefeitura, conforme Código 

Tributário Municipal. 
 

Especificação: 

Permitir o Cadastramento de Cemitérios, Plano, Bloco/Quadra, tipo de Carneira, Sequência,   

Responsável; 

Permitir o Cadastro de Falecidos; 

Permitir o Cadastro de Responsáveis, interligados pelo Cadastro Geral; 
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Permitir Manuseio dos Parâmetros de Cálculo do Cemitério;  

Permitir o Cálculo Geral e Parcial da Taxa de Aluguel Cemitério, conforme Código Tributário 

Municipal; 

Permitir a Emissão Geral do CEMITÉRIO conforme layout definido; 

Permitir Gerar Arquivos em TXT ou PDF para Emissão Externa (em gráficas), dos Carnês; 

Permitir a Emissão de Relatórios com a Posição de Cálculo do CEMITÉRIO com gráficos; 

Permitir a Emissão de Relatórios comparativos com anos anteriores do Cálculo do CEMITÉRIO; 

Permitir a Emissão de Carnês de Cobrança ou Recibos conforme layout pré-estabelecido, com 

Código de Barras FEBRABAN; 

Possibilitar Consultas através de Nome do Responsável ou do Falecido, Parte do Nome, Cadastro, 

Inscrição (cemitério, plano, bloco/quadra, tipo de carneira, número da carneira e sequência) e 

CPF/CNPJ; 

Manter o Histórico dos Valores Calculados de cada Exercício. 
 

3.3.5.8 - Contribuição de Melhorias: 

3.3.5.8.1 - Executar e Controlar todas as Contribuições de melhorias de Obras feitas no Município. 

O Cadastramento dos Lotes Beneficiados com a Contribuição de melhoria seja feito de Forma 

Automática com busca ao Módulo de Cadastro Imobiliário, evitando assim a Digitação de todos os 

Lotes. 
 

Especificação: 

Permitir o Cadastro de Editais; 

Permitir o Cadastro e Controle das listas de intenções; 

Permitir o Cadastro de Contribuição com seus Logradouros; 

Permitir o Controle dos Lotes atingidos com Geração Automática pelo Cadastro; 

Possibilitar o Controle dos Imóveis, bem como Geração Automática dos mesmos; 

Permitir o Parcelamento e Reparcelamento da Contribuição de melhoria, com a Emissão de seus 

Respectivos Termos; 

Permitir a Configuração e Emissão de Carnês e/ou Recibos; 

Permitir Consulta Financeira e Emissão de Certidões na mesma rotina; 

Possibilitar a Emissão de Relatórios Gerenciais por Rua, Bairro e Termo de Responsabilidade. 
 

3.3.5.9 - Dívida Ativa: 

3.3.5.9.1 - O sistema deve permitir o Controle e Manutenção de todos os Registros de Dívida Ativa 

do Município, seja qual for o Tributo ou Receita. Permita a Inscrição Automática dos Tributos no 

final de Cada Exercício. Possa fazer Convênio com empresas de Cobrança efetuando Troca de 

informações por Meio Magnético, controlando as Dívidas que estão na Prefeitura e em Cobrança. 
 

Especificação: 

Possibilitar a Inscrição em Dívida Ativa dos Tributos e outras Receitas Vencidas e Não Pagas, 

Registradas na Conta-Corrente Fiscal, de acordo com a Legislação; 

Possibilitar o Controle de Descontos, Remissão com a possibilidade de verificação de Débitos de 

outros Módulos para Concessão ou Não do Mesmo, quando a Lei assim o determinar; 

Possibilitar o Englobamento e o Parcelamento de Débitos para Cobrança, inclusive com Controle 

de Valores mínimos; 

Possibilitar a Emissão e o Controle de Notificações, a Emissão de Petições para Cobrança Judicial 

em texto definido pelo Usuário; 

Conter Recursos para administrar todos os Tributos inscritos em Dívida Ativa também em função 

de sua origem (IPTU, ISSQN, Taxas, Contribuição de Melhoria), no que se refere a Inscrição e 
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Cobrança, Administrativa ou Judicial); 

Permitir o Cadastro de Procedências e Receitas da Dívida Ativa;  

Permitir Emissão de Relatório Totalizador da Dívida Ativa; 

Permitir o Controle e Emissão de Notificações; 

Permitir a Emissão do livro de Dívida Ativa; 

Permitir a Emissão de Certidão de Ajuizamento; 

Possibilitar criar Listas e Emitir CDAs a partir destas Listas; 

Permitir a Emissão de Relatórios por Exercício, Geral em Ordem Alfabética ou por Inscrição; 

Permitir Emissão de Relatórios de Processos com Advogados, por maiores Devedores, Relatório de 

Dívida prescrita; 

Permitir a Emissão de Relatório resumido por Procedência de Dívida Ativa; 

Permitir a Emissão Geral de Carnês, configurados conforme Modelo da Prefeitura, com Código de 

Barras Padrão FEBRABAN; 

Permitir o lançamento do IPTU, ISSQN, Diversos, Contribuição de Melhoria e outros 

Automaticamente no Final do Exercício; 

Permitir Consultas a Exercícios Anteriores; 

Permitir via Sistema que haja Manutenção nas Origens de Parcelamentos, Independente de ser 

lançamentos Atualizado ou Não, para casos em que ocorra Intervenção Judicial e existam 

Parcelamento em andamento - Caso da Oneração.  
 

3.3.5.10 - Receitas Diversas: 

3.3.5.10.1 - Controlar as Cobranças Diversas, como Aluguéis por exemplo. 
 

Especificação: 

Permitir Parametrização dos Tipos de Cálculos; 

Permitir Manutenção no Cadastro Base - Diversos; 

Permitir Manutenção das Procedências; 

Possibilitar o Parcelamento dos Diversos conforme Legislação Municipal; 

Emissão de Carnês e/ou Recibos conforme Modelo definido pela Contratante para Cobrança 

Bancária. 
 

3.3.5.11 - Consulta Geral Financeira: 
 

Especificação: 

Permitir a Consulta a todos os Débitos de um Contribuinte, Imóvel, Inscrição de Alvará, Códigos 

de Arrecadação ou Números do Termo de Parcelamento; 

Permitir Consultar Valores por Tipo de Débito e Receita; 

Permitir Emissão de Relatório Analítico e Sintético de Débitos, além da Notificação Automática 

destes Débitos; 

Deverá Gerar Parcelamento dos Débitos Consultados, sendo que, havendo Permissão ao Usuário, 

ele poderá efetuar no mesmo momento o Parcelamento ao Contribuinte; 

Deverá disponibilizar nesta Consulta e Emissão de Certidões e Alvarás. 
 

3.3.5.12 - Controle de Projetos: 

3.3.5.12.1 - Sistema de Controle do Cadastramento das Obras Executadas pelos Contribuintes a fim 

de envio de informações para o Órgão Competente, bem como Emissão de Alvarás de Construção e 

Habite-se. 
 

Especificação: 
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Cadastro das Obras a serem Executadas pelos Contribuintes; 

Cadastro de Responsáveis Técnicos pela Obra; 

Cadastro do Engenheiro Responsável pela Obra; 

Liberação de Alvará da Obra; 

Liberação de Habite-se Parcial e Total; 

Geração de Arquivo para o INSS das Obras; 

Emissão de Alvará Configurável; 

Emissão de Relatório das Obras; 

Consulta Obras Cadastradas. 
 

3.3.5.13 - Controle Jurídico: 

3.3.5.13.1 - Sistema de Controle do Andamento das CDAs emitidas pelo Setor de Divida Ativa, 

bem como Geração e Emissão de Iniciais dos Processos. 
 

Especificação: 

Cadastro dos Advogados; 

Cadastro de Varas e Localizações; 

Cadastro de Tipos de Petição; 

Cadastro de Situação e Tipos de Processo; 

Inclusão de Processos do Fórum; 

Emissão de Inicial;  

Emissão de Petição; 

Consulta Petição e Inicial; 

Relatórios da Situação das Petições; 

Gerenciamento dos Processos Jurídicos (não apenas Execuções Fiscais, Usucapião, Indenização, 

Ressarcimento); 

Controle de Honorários e Custas Processuais. 
 

3.3.5.14 - Cadastro de Infratores: 

3.3.5.14.1 - Cadastrar os Índices para Correção Monetária e Indicadores Econômicos que serão 

utilizados pelos Módulos Tributários para Execução de Cálculos. 
 

Especificação: 

Permitir manipulação de Cadastro de Índices de Correção integrado aos Diversos Sistemas para 

não haver redundância destas informações (UFIR, Dólar, UPR, URM, URFM, Etc.). 
 

3.3.6 - Patrimonial: 

3.3.6.1 - Materiais: 
3.3.6.1.1 - Que o Sistema tenha o Controle e Administração de Materiais de Consumo, Patrimonial 

e Serviços, Controlando diversos Almoxarifados Integrados com o Departamento de Compras. 
 

Especificação: 

Permitir a Manutenção no Cadastro de Fornecedores; 

Permitir a Criação de Vários Almoxarifados, sendo que o acesso a cada um deles deverá Depender 

da Permissão dos Usuários; 

Possibilitar o Controle de Toda Movimentação de Entrada, Saída, Devolução, Prazo de Validade e 

Transferência de Materiais no Estoque; 

Possibilitar Gerenciar a necessidade de Reposição de Materiais através do Ponto de Pedido; 

Permitir a Saída de Materiais do Almoxarifado somente com Requisição emitida pelo Sistema; 
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Deverá ter um Controle de Doação e Devolução de Mercadorias; 

Permitir Controlar o limites Mínimo e de Reposição de Saldo Físico em Estoque; 

Permitir a Emissão de Relatório de Inventário Físico-Contábil; 

Relatório de Itens; 

Relatório de Saída de Materiais por Departamento;  

Integração com o Controle de Custos. 
 

3.3.6.2 - Compras: 

3.3.6.2.1 - O Sistema deve possibilitar o Controle das Compras de Todos os Tipos de Materiais e 

Serviços adquiridos pelo Município, acompanhando Todo o Processo, desde a Compra 

propriamente dita até a Chegada do Material ou Serviço ao seu Destino. 
 

Especificação: 

Permitir a Emissão de Ordem de Compra para integração com Almoxarifado; 

Controle dos Fornecedores do Município, Tipos de Certificados e a Emissão destes; 

Permitir o Controle das Solicitações de Compras encaminhadas pelos Departamentos solicitantes; 

Permitir o Preenchimento das Solicitações de Compras  na Origem, sendo que o Usuário deverá 

atribuir um Valor Médio para que o Sistema efetue Automaticamente uma Reserva de Saldo, 

evitando assim perda de tempo pelo Departamento de Compras em realizar Cotações e no Final não 

ter Orçamento Disponível para efetuar a Compra; 

Possibilitar efetuar o Agrupamento de Solicitações de Vários Departamentos e Criar apenas Um 

Processo de Compra, com isto;  

Possibilitar a Integração Total com Contabilidade e Orçamento, no que se refere ao Bloqueio no 

Orçamento do Valor Reservado; 

Permitir a Emissão Automática do Orçamento da Solicitação aos Fornecedores: 

Possibilitar a Emissão do Orçamento do Processo de Compras para Fornecedores; 

Permitir o Registro e Julgamento dos Orçamentos; 

Emissão do Mapa das Propostas Julgadas; 

Emissão Automática da Autorização de Empenho ou Pré-Empenho. 
 

3.3.6.3 - Licitações: 

3.3.6.3.1 - Permita o acompanhamento de Todo Processo Licitatório, bem como apoio no 

Julgamento das Propostas. Ser diretamente Integrado ao Módulo de Materiais (compras) 

possibilitando uma Integração Total. Que uma Licitação depois de incluída no Sistema, possa ter 

todos os Relatórios, Posteriores e Licitação de forma Automática, sem a Redigitação dos Dados, 

como por exemplo: Emissão de Autorização de Compra e Empenho, Emissão dos Empenhos e 

Emissão das Ordens de Compra. 
 

Especificação: 

Permitir efetuar o Agendamento das Licitações; 

Permitir a Manutenção dos itens da Licitação, do Material previamente Codificado, permitindo 

Emissão de Autorizações de Empenho, e Ordens de Compra de forma Automática, à Adjudicação 

de Fornecedores; 

Rotina de Julgamento, Encerramento e Anulação de Licitações; 

Relatório Mapa para Julgamento por Menor Preço Unitário ou Global; 

Relatório de Adjudicação; 

Relatório de Conferência e Boletim de Publicação; 

Editor de texto integrado ao Sistema; 

Controle de Verba, com Reserva Automática e Liberação; 
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O Sistema devera estar de acordo com a Lei 8666/93 e suas posteriores alterações; 

Permitir a Emissão da Autorização de empenho; 

Permitir a Emissão de Ordem de Compra após Liberação do empenho; 

Permitir a Integração Total com o Módulo de Compras, Almoxarifado, Patrimônio, Orçamento e 

Contabilidade;  

Permitir Consultar On-line a situação (se existem dívidas), junto ao Município, dos Fornecedores; 

Permitir Controle de Registro de Preços. 
 

3.3.6.4 - Patrimônio: 

3.3.6.4.1 - O Sistema deverá ter a Administração dos Bens do Município, efetuando todo Controle 

por Centros de Custo. Operar em conjunto com o Módulo de Materiais, onde são feitas as Compras. 

Que o Módulo de Materiais possa Automaticamente avisar ao Usuário do Módulo de Patrimônio a 

chegada (entrega pelo fornecedor) de Bens na Prefeitura - Administração Direta e Indireta. O 

processamento, ou seja, a inclusão destes Bens no Patrimônio do Município seja de forma 

Automática, evitando que o Usuário do Setor de Patrimônio Digite novamente os dados dos Bens, 

informando apenas sua Classificação Patrimonial. 
 

Especificação: 

Cadastro de Centro de Custos conforme Orçamento do Município; 

Permitir Transferência de Bens, mantendo o Histórico; 

Possibilitar o Controle e a Manutenção de todos os Bens Móveis e Imóveis que compõem o 

Patrimônio da Prefeitura, permitindo de maneira rápida, o Cadastramento, a Classificação, a 

Movimentação, Baixa, Localização e o Inventário. 

Possibilitar o Cadastramento de maneira que possa Permitir o Agrupamento conforme a Natureza 

do Bem; 

Permitir efetuar a Depreciação e Reavaliação dos Bens Individualmente ou Global por Natureza ou 

Item; 

Possibilitar a Emissão de Relatório por Número, Itens, Localização, Secretaria / Departamento, 

Classe, Unidade Responsável, por Tipo e por Grupo; 

Possibilitar Emissão de Termo de Responsabilidade por Departamento; 

Possibilitar Emitir Relação de Inclusões, Baixas, Reavaliações, Transferência por Item ou por 

Localização; 

Permitir a Geração e Leitura de Etiquetas com Código de Barra; 

Possibilitar de Atualização Financeira do Patrimônio Automático. 
 

3.3.6.5 - Controle de Frotas: 

3.3.6.5.1 - Que o Sistema tenha a Administração de toda Frota de Veículos da Prefeitura - 

Administração Direta e Indireta e Controle de Custos. Funcionar Integrado com os Almoxarifados, 

que ao dar Saída de Peças para Veículos ou Combustíveis, Registrar o Código ou Placa do Veículo, 

permitindo que a qualquer momento se Consulte as Peças e demais gastos que cada Veículo está 

utilizando. 
 

Especificação: 

Possibilitar Gerenciar os Gastos dos Veículos da Prefeitura e Autarquias; 

Permitir Controlar o Consumo de Combustível e Média por Veículo; 

Permitir Gerenciar os Custos por Unidade de Veículo e por Centro de Custos; 

Permitir Controlar Serviços, Peças e Acessórios efetuados nos Veículos, assim como a Garantia das 

mesmas; 

Permitir Controlar Manutenção Preventiva, Trocas ou complemento de Óleo; 
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Permitir Controlar as Licitações de Combustíveis, Informando a Quantidade Licitada Gasta e o 

Saldo restante; 

Permitir Controlar o Licenciamento, Seguro dos Veículos; 

Permitir Controlar a Validade da Carteira de Habilitação dos Motoristas; 

Permitir Controlar as Reservas de Veículos por Centro de Custo e por Funcionário; 

Possibilitar a Emissão de relatório de Gastos de Veículo por período. 
 

3.3.6.6 - Contratos: 

3.3.6.6.1 - Controle e Administração dos Contratos desde o Processo inicial bem como as 

Validades. 
 

Especificação: 

Tipos de Acordo; 

Vínculos de Acordo; 

Grupos; 

Comissão de Vistoria; 

Penalidades/Garantias; 

Modalidades; 

Processo de Compras; 

Geração de Edital; 

Inclusão de Acordo; 

Geração de Autorização de Empenhos; 

Aditamentos; 

Controle de Acordos a Vencer. 
 

3.3.7 - Recursos Humanos: 

3.3.7.1 - Folha de Pagamento: 

3.3.7.1.1 - Rotinas principais e imprescindíveis. 
 

Especificação: 

Permitir a Geração de Folha de Pagamento Municipal; 

Possibilitar o Controle de Fichas Financeiras; 

Manutenção da Tabela de Códigos com Formulas e Cálculos totalmente definíveis pelo Usuário; 

Permitir a Manutenção de Tabelas de IRRF, Previdência e Composição das Bases de Cálculos;     

Cadastro de Lotações vinculado ao Orçamento; 

Permitir a Manutenção da Tabela de Progressões; 

Permitir o Cadastro de Eventos, onde o Sistema avisa os Eventos a Acontecer; 

Permitir o Cadastro de Padrões conforme Lei Municipal; 

Permitir o Controle, Concessão e Desconto de Vale-Transporte; 

Permitir o Cadastro de Funcionários vinculados ao Cadastro Geral do Município; 

Permitir o Reajuste Automático de Salários; 

Permitir a Consulta da Ficha Financeira do Funcionário de qualquer Mês do Ano; 

Permitir o Cadastro de Dependentes, Descontos; 

Permitir Manutenção do Ponto do Funcionário para Salário, Adiantamento, Rescisão, Férias e 13º 

Salário; 

Permitir a Geração da Folha de Salário, Adiantamento, Rescisão e 13º Salário de apenas Um 

Funcionário, ou Intervalo de Funcionários, ou uma Lotação, ou Intervalo de Lotações ou Geral; 

Possibilitar o Controle de Férias; 

Possibilitar o Controle de 13o Salário; 
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Permitir a Emissão de Relatórios de Funcionários por Órgão, por Lotação ou Geral; 

Permitir Emissão de Relatório de Admitidos/Demitidos por Órgão, Lotação ou Geral, em Ordem 

Numérica ou Alfabética; 

Relatório definível, onde o Usuário seleciona os campos do Cadastro de Funcionários; 

Permitir Emissão de Etiquetas para Cartão Ponto; 

Permitir Emissão de Relatório da Folha Sintético ou Analítico, Geral, de Intervalo de Órgãos, de 

intervalo de Lotações, ou de uma Matrícula, em Ordem Numérica ou Alfabética; 

Permitir a Emissão de Relatório da Ficha Financeira de qualquer Ano, Geral, por Lotação ou 

Matrícula; 

Possibilitar a Inclusão de Variáveis Fixas e Mensais; 

Permitir Gerar em Meio Magnético todos os Servidores Admitido e Demitidos no Mês(CAGED); 

Possibilitar a Geração de Informações referentes a Folha de Pagamento em Arquivo para Crédito 

em Banco do Interesse da Prefeitura; 

Permitir a Emissão de Relatórios tais como IRRF, FGTS, Previdência; 

Permitir a Geração Automática da RAIS e DIRF e Comprovantes de Rendimento; 

Permitir a Emissão de Contracheques em impressão laser ou matricial; 

Possibilitar a Emissão de Relatórios Resumidos de Totais por Rubrica, Totais por Desconto; 

Permitir Emitir Relatório de Total da Folha Analítica; 

Possibilitar a Emissão de Relatórios para Pagamentos em Dinheiro, em Cheque, Depósito em 

Conta e Ordem de Pagamento; 

Permitir a Emissão do Resumo da Folha de Pagamento e demais Relatórios para empenho junto ao 

Setor de Contabilidade; 

Permitir a Emissão de Folha de Pagamento do PIS/PASEP contemplando Compatibilidade de 

Sistemas junto ao Sistema do Banco Pagador; 

Permitir a Emissão das Consignações da Folha de Pagamento listando individualmente os 

Beneficiados; 

Permitir a Atualização Automática de Salários e demais Eventos conforme Plano de Carreira do 

Funcionalismo e demais Legislação Vigente; 

Possibilitar que o Sistema de Mala Direta com todas as possibilidades de Ordenação junto ao 

Cadastro Geral de Funcionários; 

Permitir a Emissão de Relatórios referentes ao Cadastro Geral de Funcionários ordenados da forma 

que Administração Municipal determinar Incluindo todos os Dados. 
 

3.3.7.2 - Recursos Humanos: 

3.3.7.2.1 - Controle da Ficha Funcional dos Servidores, com a finalidade de Agilizar a Consulta, 

Emitir a Portaria dos Atos e Emissão de Grade e Certidão de Tempo de Serviço. 
 

Especificação: 

Permitir o Cadastro de Assentamentos; 

Permitir o Cadastro de Afastamentos; 

Permitir Emissão de Portarias (férias, nomeação, gratificação, função gratificada e avanços); 

Permitir Atos da Admissão - Todas as informações referentes a Admissão do Servidor, tais como o 

Concurso Prestado, Colocação neste Concurso, Data de Publicação do Concurso, Cargo, etc... 

Permitir inserir Dados Curriculares - Cadastro de todos os Cursos, Eventos que o Servidor 

Participou; 

Protelações e Averbações - Cadastro dos Atos que Protelam ou Averbam para o Cálculo de 

Avanços, Gratificações, Férias, etc... 

Grade de Efetividade - Emissão da Grade do Tempo de Serviço do Servidor, incluindo os Tempos 
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Averbados de Empresas Privadas ou outros Serviços Públicos; 

Permitir a Emissão de Certidão de Tempo de Serviço - Emissão da Certidão Comprobatória do 

Tempo de Serviço do Servidor, baseado nos Atos que o Servidor teve durante a sua Vida 

Funcional, devendo estar dentro do Padrão aceito pelo Tribunal de Contas do Estado. 
 

3.3.7.3 - Estágio Probatório: 
 

Especificação: 

Permitir o Cadastro do Estágio Probatório (Questões, períodos, quesitos e comissão); 

Permitir Consulta a Estágios e Avaliações; 

Emissão de Relatórios de Estágios e Boletins; 

Permitir Agenda, Lançamento de Avaliações e Resultado Final. 
 

3.3.8 - Nota Fiscal Eletrônica: 

3.3.8.1 - Descritivo: 
 

Cadastro On-line de Prestadores, tanto a Inserção de Prestadores do Município quanto de Fora 

dele, podendo ainda permitir o Cadastro de Prestadores Autônomos;  

A execução do Cadastro deverá Gerar Comprovante de Cadastro junto à Prefeitura Municipal;  

Consulta On-line ao Cadastro realizado para Conferência do Andamento de Liberação junto à 

Prefeitura Municipal;  

Acesso do Prestador de Serviços, através de seu CNPJ/CPF e Senha, para Efetuar a Emissão de 

Nota Fiscal de forma Eletrônica (NFS-e);  

Emissão de NFS-e com Preenchimento de Formulário com as Informações de uma Nota Fiscal 

Convencional, sendo as mesmas Armazenadas no Banco de Dados da Prefeitura, podendo 

executar um prévio Cadastro de Prestadores e Tomadores;  

O número da NFS-e deverá ser de forma Sequencial;  

Data e Hora de Emissão deverão ser da Ação da Emissão;  

Possui Código de Verificação, tornando-a única sem possibilidades de duplicação;  

Tornar Obrigatórias as informações como CPF/CNPJ e Nome, ou Razão Social, do Tomador de 

Serviços;  

Deverá ser Informada a Atividade Efetuada na Contratação do Serviço;  

É possível a Declaração do Valor de demais Serviços e/ou Deduções que não sejam Serviços, 

como: Valor de Mercadorias, Retenção de ISS Manualmente, Retenção de INSS e de IR;  

O Sistema permite Automaticamente Calcular o Valor Total e Valor do ISS mediante ao 

preenchimento dos demais campos;  

O Sistema permite Automaticamente Calcular o Valor do Crédito obtido caso o Município adote a 

Metodologia de Créditos.  

A opção de Pesquisa de NFS-e Emitidas Anteriormente, podendo efetuar a Impressão das 

mesmas, bem como o Cancelamento de NFS-e, mediante justificativa;  

Formulário com opção de Atualização do Cadastro já feito junto à Prefeitura Municipal, para 

alteração dos Dados Cadastrais, inclusive Logomarca do Prestador;  

Opção para Definir Contador, ou Empresa de Contabilidade, para Assessoria Contábil quanto a 

NFS-e, através do CNPJ/CPF;  

Geração da Guia de Pagamento por Competência escolhida pelo Prestador, dando a opção do 

Prestador escolher a Geração da Guia de forma individual ou de forma montante;  

O Sistema permite Calcular de forma Automática o Valor Total da Guia Gerada bem como a 

Incidência de Multa sobre o Valor da Guia caso a mesma esteja sendo Gerada Fora do Período 



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO 
Estado do Rio Grande do Sul 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 

Avenida 27 de Janeiro - 422 - CEP 96300-000 – Fone- Fax (53) 3261-1321 

DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO CENTRAL, PATRIMÔNIO E COMPRAS 
                                                           E-mail – licitacoes@jaguarao.rs.gov.br 

 

 35 

 

estabelecido pela Prefeitura Municipal;  

O Sistema Gera a Guia no Padrão FEBRABAN no molde de recebimento com a possibilidade de 

Impressão e Pagamento via Internet Banking;  

Possibilidade de Gerar uma Segunda Via possível de Impressão;  

Sistema de Autorização de Impressão de Documento Fiscal (AIDF) de forma Eletrônica e 

exclusiva para NFS-e (AIDF-e);  

Mostra o número de NFS-e já Emitidas;  

Mostra o número de NFS-e limite ou se liberado pela Prefeitura Municipal;  

Em caso de limitação das NFS-e, o Sistema permite mostrar a opção de Solicitação On-Line e 

mais NFS-e;  

Opção para importação de Recibo Provisório de Serviço (RPS) no formato XML, conforme 

Modelo exposto no próprio Portal de Internet;  

Opção de Gerar Relatório Informativo com todas as Declarações Importadas via RPS;  

Apresenta listagem de Protocolos de envio de Lotes, que igualmente é listado para Consulta do 

Contribuinte; 

Opção de Exportar a Notas Fiscais Eletrônicas emitidas por Mês e Ano, para um arquivo no 

formato XLS;  

Opção de Canal de Ouvidoria para o Prestador ter acompanhamento quanto às Reclamações feitas 

por seus Tomadores de Serviços quanto a inconsistências de Notas Fiscais Eletrônicas;  

Cadastro On-line de Contadores, tanto a inserção de Contadores do Município quanto de Fora 

Dele, podendo ainda permitir o Cadastro de Contadores Individuais;  

A execução do Cadastro do Contador deverá Gerar Comprovante de Cadastro junto à Prefeitura 

Municipal;  

Consulta On-line ao Cadastro de Contadores realizado para Conferência do andamento de 

liberação junto a Prefeitura Municipal;  

Acesso do Contador, através de seu CNPJ/CPF e Senha, para Efetuar a Emissão de Nota Fiscal de 

forma Eletrônica (NFS-e);  

Emissão de NFS-e Próprias com preenchimento de Formulário com as informações de uma Nota 

Fiscal Convencional;  

O número da NFS-e deverá ser de Forma Sequencial;  

Emissão de NFS-e do seu Cliente, no qual Presta Serviços de Contabilidade, com preenchimento 

de Formulário com as Informações de uma Nota Fiscal Convencional;  

A opção de Pesquisa de NFS-e Emitidas Anteriormente, pelo Contador, podendo efetuar a 

Impressão das mesmas, bem como o Cancelamento de NFS-e, mediante justificativa;  

Formulário com opção de Atualização do Cadastro do Contador, já feito junto à Prefeitura 

Municipal, para Alteração dos dados Cadastrais, inclusive Logomarca do Contador;  

O Sistema permite Calcular de forma Automática o Valor Total da Guia Gerada bem como a 

Incidência de Multa sobre o Valor da Guia caso a mesma esteja sendo Gerada, pelo Contador, 

Fora do Período estabelecido pela Prefeitura Municipal;  

Opção de Exportar a Notas Fiscais Eletrônicas Emitidas por Mês e Ano, para um arquivo no 

formato CSV;  

Opção de Canal de Ouvidoria para o Contador ter acompanhamento quanto às Reclamações feitas 

por seus Tomadores de Serviços quanto a inconsistências de Notas Fiscais Eletrônicas;  

Portal de Internet para Consulta do Tomador quanto a conversão de RPS em NFE pelo Prestador 

de Serviço, Consulta de Créditos adquiridos até o momento da Consulta, e Consulta a 

Autenticidade/Estado de NFS-e;  
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Portal de Internet com Modelo de RPS para Prestadores que desejam optar por este Modelo para 

possível Impressão;  

Portal de Internet com Canal de Perguntas e Respostas para os Prestadores, Tomadores e 

Contadores;  

Portal de Internet com Canal de Notícias referentes a NFS-e;  

Portal de Internet com Página de Manuais de ajuda ao Prestador de Serviços;  

Portal de Internet com Canal de Legislação referentes a NFS-e;  

Disponibilidade de Emissão de Notas Fiscais Eletrônicas por Sistema Local no Prestador de 

Serviços no modo “off-line”; 

Dispõe de lista com todos os Contribuintes que foram Cadastrados e Vinculados ao Escritório de 

Contabilidade; 

Permite que o Contador selecione um Cliente na hora de executar atividades como Emitir Nota 

Fiscal de Serviços Eletrônica, Fechar Livro Fiscal e Gerar Guia; 

O Sistema disponibiliza Relatório com as Guias Não Pagas Fora do Prazo; 

O Sistema apresenta lista dos Comprovantes de Declaração por Competência do Contribuinte e do 

Tomador; 

O Sistema apresenta importação de lotes de RPS que serão transformados em Nf-e e após Gera 

um Protocolo do Envio do Lote; 

Sistema possibilita a integração com ERP de Prestadores para Envio e Consulta do Estado do lote 

após envio do mesmo através de Webservice; 

Sistema retorna lista de erro e/ou alertas conforme padrão ABRASF; 

Disponibiliza dados de UF de acordo com o IBGE. 
 

Movimentação na Prefeitura: 
 

O Sistema permite a Inserção e/ou Exclusão de Agentes Fiscais no Sistema; 

Permite a alteração de Senhas dos Agentes Fiscais Cadastrados;    

Permite inserção de Novas Senhas e alteração de Senhas já Cadastradas para os Contribuintes;    

Apresenta lista com Fiscais Cadastrados;    

Apresenta lista com últimos acessos feitos pelos Fiscais;    

Permite a inserção de níveis de acesso aos Agentes Fiscais ás modalidades do Sistema;    

Permite a inserção e/ou exclusão de notícias específicas do Sistema;    

Permite a inserção e/ou exclusão da legislação a ser aplicada;    

Permite a inserção e/ou alteração de Regras de Crédito a serem aplicadas aos emissores em relação 

ao Abatimento do Imposto; 

   

Permite a Inserção e/ou Alteração das Regras de Multa a serem Aplicadas na Guia de Pagamento, 

assim como instruções para o Recebimento; 

O Sistema apresenta Controle das Atividades Prestadas no Município (LC116/2003, CNAE ou 

Tributação Municipal) e suas alíquotas; 

   

Apresenta Inserção, Alteração e/ou Exclusão das Atividades Cadastradas e suas Alíquotas;    

Sistema permite o vínculo de uma ou mais atividades ao Cadastro dos Contribuintes;    

Permite o Cadastro das atividades Bancárias e suas respectivas Contas;    

Permite a Inserção Alteração e Exclusão de Atividades Bancárias no Sistema;    

O Sistema apresenta Controle dos Contribuintes Cadastrados;    

Permite vincular o Cadastro de um Contador ao Cadastro de um Contribuinte e apresenta lista de 

Contribuintes por Escritório Contábil; 
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Apresenta Inserção, Alteração ou Exclusão do Cadastro de Contribuintes;    

Apresenta Inserção ou Alteração no Tipo de Declaração do Contribuinte;    

Sistema permite Alterar o Status do Contribuinte, ex: ativo, inativo;    

Possibilita ao Agente Fiscal impedir a Emissão das Notas e/ou Declarações á um determinado 

Contribuinte após as datas Estabelecidas; 

   

Permite a Geração de Senha através de e-mail de Cadastro do Contribuinte;    

O Sistema apresenta Relatório do Cadastro dos Contribuintes Ativos ou Inativos;    

Relatórios dos Contribuintes Cadastrados por Município e atividade;    

Relatórios de Contribuintes vinculados a um Escritório de Contabilidade;    

Apresenta relatório das atividades Cadastradas no Sistema;    

Relatório de Atividades mais utilizadas no Sistema;    

Relatório Completo de Arrecadação por Período; 

Apresenta Relatório de Arrecadação por Prestador e Tomador;    

Possui Relatório detalhado da Declaração Mensal por Contribuinte, listando Serviços Prestados, 

Serviços Tomados e Números de Nota; 

   

Possui relatório de Prestadores Inadimplentes;    

Permite a visualização e impressão dos relatórios no formato txt;    

Apresenta relatório de competências não Declaradas por Contribuinte;    

Apresenta relatório de notas fiscais Canceladas;    

O Sistema apresenta Consulta dos Boletos Gerados para pagamento do ISS;    

Permite a consulta dos Boletos Gerados por Competência;    

Permite a consulta aos Boletos Gerados quanto ao seu Pagamento;    

Permite a Emissão de Guia Avulsa de Pagamento;    

Permite o Fechamento e Consulta do Livro Digital do Contribuinte por Competência;    

Permite a importação do Arquivo de retorno Bancário referente ao Pagamento do ISS para 

Escrituração das Notas Fiscais vinculados a Guia de Pagamento; 

   

Permite a Consulta e/ou Cancelamento de Notas Fiscais por Período, não permitindo a Alteração de 

dados na Nota já Emitida; 

   

Apresenta a geração de arquivos no formato Daf607;    

Apresenta Consulta de Notas Fiscais por Número, Dados do Contribuinte, Tomador e Período;    

O sistema apresenta a liberação de limite de Notas e RPS por Contribuinte;    

Permitir o envio de e-mails com as liberações feitas no Sistema pela Prefeitura;    

Permite o envio de e-mails com notificações aos Contribuintes que apresentam pendências; 

Permite o envio de mensagens para o suporte da empresa fornecedora; 

Apresenta o menu Fiscal Inteligente, onde é possível visualizar as inconsistências no cruzamento 

das Notas Fiscais emitidas pelo Contribuinte e as Notas declaradas pelo Tomador; 

Apresenta o menu Fiscal Inteligente, onde é possível visualizar as inconsistências no cruzamento 

das Declarações Mensais pelo Contribuinte e Tomador, e vice-versa; 

   

O Sistema permite que o Agente Fiscal faça as configurações e padronizações para as Guias de 

Pagamento, com a opção de Cadastro e Edição de instruções sobre o Pagamento; 

   

Sistema apresenta controle de todas as Configurações feitas pelo Fiscal para Controle de Datas de 

Vencimento; 

   

O Sistema permite a alteração do Brasão da Prefeitura que aparecerá em todos os Documentos;    

Permite consulta as Reclamações feitas pelos Tomadores de Serviços em relação ás Notas Fiscais 

recebidas; 

   

Possibilita integração com o Sistema Informação Gerencial da Prefeitura Municipal;    
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O sistema apresenta manuais de utilização;    

Apresenta relatório com conversão de RPS fora do prazo legal estipulado pela Prefeitura. 

 

Especificação do Contribuinte: 
 

   

Acesso através de CNPJ/CPF e Senha de Cadastro;   

O Sistema permite ao Contribuinte fazer alteração nos Dados Cadastrais informados, como: e-mail, 

Senha, e logomarca, não sendo possível a alteração de CNPJ/CPF e Razão Social; 

  

Permite a Consulta das atividades Cadastradas no Contribuinte junto ao Sistema;   

Permite a solicitação de limite de Notas e Recibos Provisórios de Serviços;   

Apresenta Consulta por competência das Notas Fiscais Canceladas;   

Apresenta Consulta e Relatório por Competência das Notas Fiscais emitidas, contendo Dados do 

Serviço e Tomador; 

  

Permite a visualização, exportação e impressão no formato TXT do relatório das Notas Fiscais;   

Permite a Declaração Mensal de Serviços pelo Contribuinte Cadastrado; 

Permite a Declaração do Serviço Tomado referente ao Contrato de leasing; 

Apresenta lista das Contas Cadastradas, sendo possível informá-las a Declaração;   

Permite ao Contribuinte o fechamento e Consulta do Livro Digital por Competência;   

Apresenta a Emissão da Guia de Pagamento no Modelo FEBRABAN;   

O Sistema apresenta Formulário para Emissão da Nota Fiscal contendo campos obrigatórios;   

Apresenta Consulta das Notas Emitidas por Número, Dados do Tomador, Código de Verificação e 

Período, sendo possível efetuar o Cancelamento da Nota; 

  

O Formulário de Emissão das Notas apresenta Data e Hora de Emissão, Número sequencial e 

Código de verificação fornecido pelo Sistema; 

  

Permite ao Contribuinte selecionar as atividades vinculadas ao seu Cadastro;   

Apresenta Campo com Discriminação do Serviço podendo detalhar um ou mais Serviços, 

Quantidade, Valores individuais, Deduções e observações da Nota; 

  

Apresenta no Modelo da Nota Fiscal dados do Serviço incluindo a alíquota e Valor do ISSQN;   

As Notas Emitidas podem ser Consultadas pelo Tomador de Serviço através do Número, Dados do 

Emissor e Código de Verificação; 

  

As Notas Consultadas podem ser impressas e enviadas via e-mail;   

Para optantes do Simples Nacional o campo da alíquota é editável;   

Permite a inserção de Retenções Federais no formulário da Nota Fiscal;   

Apresenta Relatórios por Competência do lote de RPS enviados para o Sistema;   
 

Especificação das Instituições Financeiras: 
 

  

Acesso através de CNPJ/CPF e Senha de Cadastro;   

O Sistema permite as Instituições Financeiras fazerem Alteração nos Dados Cadastrais informados, 

como: e-mail e Senha; 

  

Permite a Consulta das atividades Cadastradas junto ao Sistema;   

Permite a Declaração Mensal de Serviços Prestados;    

Apresenta as Competências com Declarações;   

Apresenta as Atividades Cadastradas na qual a Instituição prestou o Serviço;   

Apresenta Relatório das Declarações por Competência;   

Permite que os Relatórios Mensais sejam visualizados em tela ou exportados em formato CSV;   

Apresenta Comprovante em Tela ou impresso das Declarações feitas; 
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3.3.9 - ATENDIMENTO VIA WEB - CIDADÃO / TRANSPARÊNCIA: 

3.3.9.1 - O atendimento On-Line (internet) deverá ser instalado nas dependências da Prefeitura, a 

qual disponibilizará toda a infraestrutura necessária, como máquinas e segurança dos dados nele 

acessados. 
 

Especificação: 

Emissão de certidões. 

Emissão de 2a via, com código de barras para pagamento na rede bancária, dos seguintes tributos: 

IPTU, taxas, ISSQN fixo do Exercício, Divida Ativa tributária e não tributária( incluindo 

parcelamentos). 

Permitir o acesso via Web das empresas para informar o ISSQN Retido. 

Permitir o acesso dos contribuintes as suas matriculas para consulta na base de dados da prefeitura. 

Permitir a população consultar o andamento de processos administrativos na base de dados da 

prefeitura. 

Permitir que usuários operem o sistema através da internet, respeitadas suas permissões, de forma 

que possam executar qualquer tarefa. 

Transparência: LEI COMPLEMENTAR Nº 131, DE 27 DE MAIO DE 2009 

Acrescenta dispositivos à Lei Complementar no 101, de 4 de maio de 2000, que estabelece normas 

de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências, a 

fim de determinar a disponibilização, em tempo real, de informações pormenorizadas sobre a 

execução orçamentária e financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. 

 

3.3.10 - GESTÃO - BI - BUSINESS INTELLIGENCE:   

3.3.10.1 - Financeiro - Nesse módulo, são disponibilizadas informações contábeis, orçamentárias e 

de execução da receita e despesa, além das informações relacionadas aos Empenhos. 

3.3.10.2 - Recursos Humanos - Nesse módulo, são disponibilizadas informações relativas ao 

cadastro de servidores, movimentações relacionadas a folha de pagamento e de afastamentos. 

3.3.10.3 - Patrimonial - Nesse módulo, são disponibilizadas informações relativas aos bens 

patrimoniais da instituição. 

3.3.10.4 - Tributário - Nesse módulo, são disponibilizadas informações relativas a todo controle 

tributário como contribuintes, empresas, débitos, receitas, atividades, alvarás, cadastro. 

3.3.10.5 - Ferramenta para auxílio na Tomada de decisões, utilizando BI (Bussiness Intelligence) 

para acesso e cruzamento de informações do Banco de Dados de forma amigável.  
 

Especificação: 

Permitir que os usuários tenham acesso a dados Financeiros, tributários, patrimonial e recursos 

humanos. 

Permitir que usuários criem várias informações com gráficos, em cubos de decisão 

disponibilizados, baseado no banco de dados da prefeitura. 

 Permitir que os usuários possam criar visões de mapas com cruzamento da base de dados 

Possibilitar que o processo  ETL (extract, transform an load) possa ser iniciado de forma 

automática em horários programados, para que estes não prejudiquem a performance funcional da 

prefeitura, também deverá permitir que seja iniciado manualmente conforme necessidade do gestor. 
 

3.4 - CONDIÇÕES GERAIS PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

3.4.1 - Qualificação Técnica: 
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3.4.1.1 - Apresentar atestado fornecido por empresa jurídica de direito público ou privado, com 

comprovação de capacidade técnica e experiência anterior do profissional, nas áreas mencionadas 

no objeto deste Edital (Financeira, Tributos, Patrimonial, Recursos Humanos). 

3.4.1.2 - Apresentar atestado do profissional da empresa participante, com curso superior,  

responsável  pelos serviços solicitados neste Edital, acompanhado dos respectivos currículos, 

comprovante de titulação, diplomas ou atestados técnicos com vínculo empregatício, através de 

Carteira de Trabalho, Ficha de Registro de Empregados ou contrato de trabalho, sendo aceito os 

seguintes:  

a) Analista(s)  de sistemas,(mínimo 01),  com formação superior em estabelecimentos de ensino 

reconhecidos pelo MEC, com aptidão para desenvolver a atividade de modelagem de software. 

 

b) Desenvolvedor(es) programador(es),(mínimo 01), com aptidão para desenvolver as              

atividades de programação de sistemas com ferramentas de desenvolvimento em software              

Livre. 

3.4.1.3 - Apresentar no mínimo 01(um) atestado de empresa de direito público ou privado em que a 

licitante  cumpra as cláusulas contratuais na utilização dos sistemas e serviços, bem como os dados 

do contrato. 

Obs.: Se reserva ao direito de buscar e extrair certidões para averiguar a veracidade das informações 

constantes nos documentos apresentados, caso julgue necessário, estando sujeita à inabilitação, a 

licitante que apresentar documentos em desacordo com as informações obtidas pela Comissão, além 

de incorrer nas sanções previstas neste Edital. 
 

3.5 - ESCOPO: 

Deverão ser executados pela CONTRATADA os seguintes serviços: 

3.5.1 - Implantação: 

3.5.1.1 - A implantação deverá constar da instalação efetiva do software contratado, da 

parametrização necessária conforme as especificidades da configuração do ambiente local e de 

customização básica de forma a deixar o aplicativo / software de acordo com a Contratante. 

3.5.1.2 - O Serviço de implantação começa a contar a partir da data de assinatura do contrato e tem  

prazo conforme estabelecido no cronograma do anexo XV. 

3.5.1.3 - Deverá ser apresentada a metodologia a ser adotada para a implantação dos Softwares, 

contemplando a identificação das fases, etapas, pontos de controle, fases de homologação. 

atividades e tarefas, com seus pré-requisitos, produtos, técnicas, ferramentas, prazos e responsáveis. 

3.5.1.4 - Deverão ser descritos os métodos utilizados para realização e controle dos testes de 

validação e homologação dos processos configurados. 

3.5.1.5 - Apresentar os métodos de controle de qualidade a serem utilizados em cada fase do 

projeto. 

3.5.1.6 - Todas  atividades componentes das metodologias a serem adotada devem ser descritas em 

língua portuguesa, assim como todos os demais elementos. 

3.5.1.7 - Os serviços da Implantação: 

3.5.1.7.1 - Instalação: 

a) Como instalação, entende-se os serviços técnicos especializados necessários para a instalação do 

software em ambiente operacional, garantindo o pleno funcionamento do mesmo. 

b) O serviço compreende a instalação dos softwares, bem como toda e qualquer framework, 

biblioteca ou componentes necessários para a operação dos módulos, além do modelo de dados 

necessário para suportar as soluções. 

c) Ao final do processo de instalação os módulos selecionados deverão estar em regime de 

operação, disponibilizando acesso a todas as funcionalidades do sistema instalado. 
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3.5.1.7.2 - Parametrização: 

a) Como parametrização se entende os serviços técnicos especializado em configurar o software 

para que ele funcione de acordo com a realidade do município de Jaguarão. 

b) No final da parametrização  deverá  ser  elabora  um  documento  com  as  informações  

utilizadas  para  

parametrizar o software. Nesta fase deverá estar previsto um relatório de homologação. 

3.5.1.7.3 - Customização: 

a) Por customização entende-se os serviços técnicos especializados necessários para o 

desenvolvimento das adaptações, dos módulos selecionados às especificidades da realidade da 

Prefeitura. 

b) A customização relativa ao serviço de implantação não engloba a criação de nenhuma 

funcionalidade a mais, ou seja, trata-se apenas de um serviço de customização básica que não possa 

ser resolvido pela parametrização. Está contemplado a troca de valores de variáveis, imagens 

ilustrativas. Não serão acrescidos pontos de função ao tamanho do software. 

c) Deverá fornecer todos os códigos fontes dos softwares desenvolvidos e alterados, bem como as 

respectivas documentações. 

d) Ao final do processo de customização, os módulos selecionados deverão estar em regime de 

operação, atendendo plenamente as especificidades deste município. 

Nesta fase deverá estar previsto um relatório de homologação. 
 

3.5.2 - Migração: 

3.5.2.1 - Como migração, entende-se os serviços técnicos especializados inerentes ao 

desenvolvimento das rotinas computacionais, necessárias para a migração de dados mantidos por 

aplicações em operação no município, para os bancos de dados relacionados aos módulos do novo 

sistema implantado. 

3.5.2.2 - O Serviço de migração começa a contar a partir da data marcada para término da 

implantação. O Prazo para esse serviço é conforme o cronograma do anexo XV. 

3.5.2.3 - Na fase de migração a contratada deverá analisar os bancos de dados dos sistemas legados 

e emitir um laudo informando quais bancos de dados possuem integridade suficiente para migração 

e quais deverão ser descartados, devendo assim, serem realizados procedimentos manuais para 

inclusão de tais dados no sistema. 

3.5.2.3.1 - Sistemas legados a serem migrados: 

a) Módulos: arrecadação, contabilidade, gestão de pessoal, tesouraria, patrimônio, RH, orçamento, 

banco de dados SQL Server, empresa Dueto Tecnologia Ltda. 

3.5.2.4 - Ao final do processo de conversão de dados, os módulos selecionados deverão estar em 

regime de operação, mantendo os dados oriundos das aplicações do município. 

3.5.2.5 - Após conclusão da etapa de migração do novo sistema será realizado testes de consistência 

dos dados convertidos para a nova base de dados para que os softwares implantados possam entrar 

em produção. Nesta fase deverá estar previsto um relatório de homologação. Estes testes deverão 

ser conduzidos pela contratada em conjunto com a contratante que validará os resultados aprovados. 

3.5.2.6 - A migração deverá ser realizada por profissionais com formação superior ou 

especialização na área de tecnologia da informação em estabelecimentos de ensino reconhecidos 

pelo MEC. 
 

3.5.3 - Treinamento: 

3.5.3.1 - Entende-se por treinamento, a transferência de conhecimentos, relativos à utilização do 

software/aplicação instalado, para o número de pessoas indicadas. 
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3.5.3.2 - Deverá apresentar na época do treinamento um Plano de Treinamento para os Usuários 

Finais, abrangendo os níveis funcionais e gerenciais. 

3.5.3.3 - Os Planos de Treinamento devem conter os seguintes requisitos mínimos: 

a) Nome e objetivo de cada módulo de treinamento; 

b) Público alvo; 

c) Conteúdo programático; 

d) Conjunto de material a ser distribuído em cada treinamento, incluindo apostilas, documentação 

técnica, etc.; 

e) Carga horária de cada módulo do treinamento; 

f) Processo de avaliação de aprendizado; 

g) Recursos utilizados no processo de treinamento (equipamentos, softwares, filmes, slides, livros, 

fotos, etc.). 

3.5.3.4 - Caberá ao CONTRATANTE o fornecimento de mobiliário e equipamentos de informática, 

assim como locais adequados, necessários à realização dos treinamentos; 

3.5.3.5 - As despesas relativas à participação dos instrutores e de pessoal próprio, tais como: 

hospedagem, transporte, diárias, etc. serão de responsabilidade da CONTRATADA; 

3.5.3.6 - As turmas admissíveis por curso serão: Matutino (8 às 12 horas), Tarde (14:30 às 18:30 

horas). 

3.5.3.7 - A CONTRATADA deverá apresentar o plano de treinamento bem como o conteúdo 

programático para aprovação prévia da CONTRATANTE; 

3.5.3.8 - A contratada deverá fornecer Certificado de Participação aos participantes que tiverem 

comparecido a mais de 70% das atividades de cada curso; 

3.5.3.9 - A realização do treinamento deverá obedecer às seguintes condições: 

a) As datas para início de cada módulo deverão obedecer ao estipulado nos prazos acordados com a 

Contratante. 

b) O treinamento e o respectivo material didático deverão ser em idioma português, sendo o 

material impresso, um por participante; 

c) Todo material necessário à realização e ao acompanhamento do curso, a saber: bloco de papel, 

caneta, material didático, entre outros, deverá ser fornecido pela CONTRATADA na época do 

treinamento; 

3.5.3.10 - O treinamento abrangerá os seguintes perfis: 

3.5.3.10.1 - Perfil “Gestor”: 

a) Para um total de até 30 representantes do município. 

b) Os servidores indicados, também, serão usuários dos módulos. Sendo assim, o treinamento 

deverá abordar conceitualmente as macro funcionalidades dos módulos citados, bem como a 

capacitação na utilização das funcionalidades implementadas. 

c) Carga horária mínima - 40 horas. 

3.5.3.10.2 - Perfil “Técnico Operacional”: 

a) Para até 10 técnicos, visando a instalação dos módulos no ambiente operacional. Os servidores 

indicados serão os técnicos responsáveis pela infraestrutura operacional do município, explicitando: 

Procedimentos para instalação dos módulos; 

Procedimentos necessários para a execução das rotinas de backup; e Procedimentos para 

a operação dos módulos. 

b) Carga horária mínima - 20 horas: 
3.5.3.11 - Os treinamentos deverão ser ministrados por profissional(is) com o perfil técnico abaixo: 

a) Profissional com formação superior ou especialização na área de tecnologia da informação em 

estabelecimentos de ensino reconhecidos pelo MEC e com experiência comprovada. 
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b) Profissional com formação superior na área afim em estabelecimentos de ensino reconhecidos 

pelo MEC. 

3.5.3.12 - Deverá ser executada uma turma por perfil. 

3.5.3.13 - Após a realização do treinamento cada participante deverá preencher a Avaliação de 

Treinamento. 

3.5.3.13.1 - A avaliação respondida deverá ser entregue ao Gestor do Contrato para que o mesmo 

possa calcular a nota de cada avaliação e proceder com a análise de qualidade do treinamento. 

3.5.3.13.2 - O treinamento só será considerado válido caso a média de notas da avaliação seja igual 

ou superior a 80%, caso contrário o mesmo deverá ser repetido. 
 

3.5.4 - SUPORTE E MANUTENÇÃO CORRETIVA E EVOLUTIVA DO SOFTWARE: 

3.5.4.1 - Os serviços de suporte dos sistemas têm como finalidade a sua parametrização, orientação 

e assessoria, quando necessário, para que os mesmos atinjam os objetivos desejados quanto ao 

funcionamento, de acordo com as necessidades dos usuários. 

3.5.4.2 - Registrar as solicitações de atendimento por parte do CONTRATANTE, contendo data e 

hora da solicitação, a descrição do problema e uma numeração de controle fornecida pela 

CONTRATADA. Para cada problema uma única solicitação deverá ser protocolada, com 

possibilidade de utilização de formulários Web via browser na internet, mediante fluxo de 

processo acordado com a contratada. 

3.5.4.3 - O registro será tratado mediante abertura de uma Ordem de Serviço que deverá ser 

apresentada pela CONTRATADA e aprovada pela CONTRATANTE. 

3.5.4.4 - As solicitações de atendimento deverão ser respondidas ao CONTRATANTE em 

conformidade ao acordo de nível de serviço, ficando a CONTRATADA sujeita as sanções 

estabelecidas no mesmo. 

3.5.4.5 - A prestação dos serviços de manutenção dos Softwares se dará nas seguintes modalidades: 

a) Corretiva, que visa corrigir erros e defeitos de funcionamento do Software, podendo a critério da 

empresa, limitar-se à substituição da cópia com falhas por uma cópia corrigida; 

3.5.4.6 - Entende-se por atendimento técnico os serviços prestados através de meios de 

comunicação (telefone – fixo e móvel e atendimento remoto, help desk) assessorias técnicas, para 

identificação de problemas ligados diretamente ao uso do Software, sendo: 

a) Atendimento técnico “in loco” – Esse atendimento será feito por técnico da CONTRATADA, 

nas dependências do CONTRATANTE, quando a tentativa de resolução do problema ultrapassar 24 

horas, ao custo de R$ 83,00 a hora técnica. 

b) Atendimento técnico remoto – Esse atendimento será feito por técnico da CONTRATADA, por 

meio de ferramenta específica, definida pela CONTRATANTE e se dará através da conexão de 

equipamento da CONTRATADA com equipamento do CONTRATANTE. 

3.5.4.7 - O suporte e manutenção dos sistemas devem ser executados até o término do contrato. 

3.5.4.8 - Deverá ser garantido o atendimento, em português, para pedidos de suporte no horário das 

08 às 18 horas no fuso horário da contratante de segunda a sexta; 

3.5.4.9 - O Atendimento do suporte deverá obedecer aos Acordos de Níveis de Serviços 

estabelecidos no Contrato. 

3.5.4.10 - O atendimento a solicitação do suporte deverá ser realizado por um atendente apto a 

prover o devido suporte ao sistema, com relação ao problema relatado, ou redirecionar o 

atendimento a quem o faça. 

3.5.4.11 - Deverá ser garantido a CONTRATANTE o tempo de início dos trabalhos necessários 

para a correção das falhas do software de acordo com as prioridades estabelecidas quando da 

abertura do chamado técnico, sendo que no caso da prioridade mais severa este tempo deverá ser 

inferior a 60 (sessenta) minutos. (Exemplo: paralisação sistema). 
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3.5.4.12 - O contrato de manutenção deverá prever as condições para a atualização de versões dos 

softwares implantados, assim como a correção, eletrônica e/ou manual, de erros/falhas de 

programação das versões em uso para garantir a operacionalidade dos mesmos nas funcionalidades 

descritas para o software/aplicativo, mantendo as parametrizações e customizações já efetuadas. 

3.5.4.13 - O suporte assistido e manutenção deverão ser atendido por profissionais com os perfis 

técnicos abaixo: 

a) Profissional com formação superior ou especialização na área de tecnologia da informação em 

estabelecimentos de ensino reconhecidos pelo MEC e com experiência comprovada na implantação 

do sistema contratado. 

b) Desenvolvedor(es) / programador(es), com aptidão para desenvolver as atividades de 

programação de sistemas com ferramentas de desenvolvimento em software livre. 
 

3.5.5 - Requisitos Gerais: 

3.5.5.1 - O sistema deverá estar em conformidade com a legislação que rege a gestão financeira e 

patrimonial públicas, em especial a Lei 4.320/1964, a Lei 8.666/1993, a Lei 10.520/2002 e suas 

alterações e atualizações; a Lei Complementar 101/2000 e as novas normas que regem a 

contabilidade aplicada ao setor público.  

3.5.5.2 - Além disso, os seguintes requisitos também deverão ser atendidos pelo sistema: 

a) integração total entre os módulos e as áreas do sistema, evitando ao máximo o retrabalho e a 

inserção de dados repetidos; 

b) exibição em tela e emissão em impressora a laser de todos os relatórios disponíveis no sistema; 

c) rotinas de backup programáveis, com possibilidade de execução em qualquer momento; 

d) controle de acesso por usuário e senha, de modo a não permitir acesso de usuários não 

autorizados e armazenamento do log de utilização dos usuários para possíveis auditorias;  

e) manual de operação ou “ajuda on-line” atualizados do sistema, separados por módulos, 

detalhando o seu funcionamento. 
 

3.6 - INFRA-ESTRUTURA TECNOLOGICA:            

3.6.1. Características de Segurança, Consistência, Redundância e Integridade. 
 

Especificação: 

Prover o controle efetivo do uso do Software, com segurança contra a violação dos dados ou 

acessos indevidos às informações, através do uso de senhas, permitindo configuração das 

permissões de acesso individualizadas por usuário, grupo de usuários e função, rastrear os 

programas executados por cada usuário.  

O Software deverá formar um conjunto operacional totalmente integrado, de forma “on-line”, 

constando de um banco de dados único, passível de expansão com a inclusão de outras rotinas 

administrativas e possibilidade de expansão de sistemas conforme a necessidade da Prefeitura 

Municipal, da Administração Direta e Indireta.   

Assegurar a integração de dados do Software garantindo que a informação seja alimentada uma 

única vez, compartilhando os arquivos e tabelas entre suas partes: sistemas, módulos ou funções.  

Possuir teste de consistência dos dados de entrada, evitando que erros sejam cometidos pelo 

usuário, sempre que possível, tais como “saldo de dotação insuficiente”, “pagamento, liquidação 

ou anulação acima do valor empenhado”, “pagamento de retenções acima do valor retido”, etc...  

Possuir alertas sobre risco ao executar funções, solicitando a confirmação do usuário.  

Impedir alterações de informações que não podem ser alteradas. 

Impedir que lançamentos sejam efetuados em períodos encerrados. 
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O Software não pode impor interrupção no trabalho normal dos usuários, tais como “aguardar o 

fechamento do mês para fazer empenhos”, “aguardar o fechamento da folha para lançar 

ocorrências” e outras formas condicionantes ao normal fluxo de trabalho.  

Possuir atualização on-line dos dados de entrada, permitindo acesso às informações atualizadas 

imediatamente após o término da transação; os relatórios devem refletir essas atualizações também 

on-line.  

Manter histórico de alterações e logs de transação nas tabelas de maior relevância do Software.  

Possuir rotinas seguras de backup automático no servidor.  

O sistema deverá possuir um dicionário de dados (descrição de todos os arquivos e campos do 

sistema), isto quer dizer, deverá possuir documentação onde os técnicos do Departamento de TI 

poderá utilizar para encontrar os dados incluídos na base. Este mecanismo facilita a identificação 

das informações constantes no banco de dados, possibilitando em caso de ausência da empresa 

contratada o manuseio das mesmas sem necessidade de contratação de técnicos especializados. 

O sistema deverá possibilitar o cadastro e gerenciamento de várias entidades (Autarquias, Câmara 

de Vereadores, Fundações, Rpps, etc..) possibilitando o controle de acesso por usuário, devendo 

para tanto ter acesso a determinada entidade, órgãos ou unidades. 

Deverá ser acessado por senhas pessoais, restritivas e programáveis a todos os módulos e ter seu 

uso partilhado por mais de um usuário de forma concomitante. 

As permissões de acesso ao sistema deverão ser liberadas por Usuários e Instituição, garantindo o 

total controle de acesso ao mesmo. Quando o usuário se logar no sistema, o mesmo deverá solicitar 

qual instituição este trabalhará (quando tiver acesso a mais de uma instituição) e deverá liberar 

somente as rotinas que terá acesso. 

Deverá ser fornecido acesso ao banco de dados com o fornecimento da sua documentação 

(dicionário de dados e/ou modelo Entidade-Relacionamento), sem custo adicional, para possibilitar 

a administração municipal a criação de aplicativos próprios. 

O Software devera estar em conformidade com Legislação Federal, Estadual e Municipal vigente. 

Deverá ser passível de alterações posteriores a data deste edital, caso exista alterações nas 

legislações Federal, Estadual e Municipal citadas, sem custo adicional à mensalidade. No caso das 

alterações Municipais, estas deverão ser encaminhadas ao licitante com prazos hábeis para 

execução. 
 

3.6.2 – Características de Navegabilidade e Interface: 
  

Especificação: 

Disponibilizar acesso ao público (contribuintes) via internet. 
 

3.7 - PRAZOS: 

3.7.1 - A CONTRATADA deverá obedecer aos seguintes prazos relativos à prestação dos serviços 

contratados: 

a) serviços de instalação completa dos servidores  e  do banco de dados: até 30 (trinta)  dias  a  

contar da emissão da Ordem de Serviço pelo DTI;  

b) serviços de conversão, migração e validação de dados do sistema legado para o novo sistema: até 

90 (trinta) dias a contar da emissão da Ordem de Serviço;  

c) serviços de treinamento, capacitação e operação assistida do sistema: até 60 (sessenta) dias a 

contar da conclusão das alíneas “a” e “b”;  

d) serviços de suporte, manutenção: durante o período de vigência do Contrato, iniciando-se da 

conclusão da alínea “a”. 
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3.7.2 - A vigência do contrato será de 12 meses, prorrogável por igual período até o limite de 48 

meses. 
 

3.8 - CRONOGRAMA DE SERVIÇOS: 
 

Cronograma Instalação, Migração e 

Implantação  

Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 

Instalação (servidores/banco dados) X        

Conversão/Migração X X X X   

Implantação       

Cadastro Geral Municipal (CGM)  X      

Protocolo Geral X      

Financeiro X X X X X  

Tributos X X X X X X 

Patrimonial    X X X X 

Recursos Humanos X X X X X  

Portal do Cidadão / Transparência     X X  

Gestão BI – Business Intelligence    X X X 

Nota Fiscal Eletrônica   X X X  

Atendimento Suporte Técnico     X X 

 Mês 7 Mês 8  Mês 9 Mês10 Mês11 Mês12 

Atendimento Suporte Técnico X X X X X X 
 

 

4 - FORMA DE PAGAMENTO: 

4.1 - O pagamento será efetuado com o vencimento no dia 10 (dez) do mês posterior aos serviços 

contratados, mediante a Nota Fiscal Fatura emitida pela CONTRATADA, por meio de depósito 

bancário ou por outro meio que vier a ser acordado entre as partes, acompanhadas da CND/INSS e 

do CRF/FGTS vigentes. 

4.2 - Os valores mensais serão pagos da seguinte forma: 

4.2.1 - Os valores referentes à instalação, conversão, migração, parametrização e treinamento, serão 

divididos em 12 (doze) parcelas mensais iguais. 

4.2.2 - Durante o período de migração e implantação (até o quinto mês), não será cobrado o suporte 

e manutenção corretiva e evolutiva do software. 

4.2.3 - O suporte e manutenção corretiva e evolutiva do software serão pagos a partir do sexto mês 

até o fim do contrato, mensalmente. 

4.2.4 - Em caso de prorrogação contratual, serão aditados os valores proporcionais aos meses 

prorrogados relativos exclusivamente à suporte e manutenção corretiva e evolutiva do software. 
 

5 - OBRIGAÇÕES: 

5.1 - Constituem obrigações adicionais da CONTRATANTE: 

5.1.1 - Promover o pagamento dentro dos prazos estipulados e nas condições estabelecidas; 
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5.1.2 - Exercer a fiscalização e o acompanhamento da execução do objeto contratado, determinando 

o que for necessário à regularização das falhas ou dos defeitos observados; 

5.1.3 - Prestar à CONTRATADA informações e esclarecimentos necessários à execução do objeto 

contratado; 

5.1.4 - Emitir Ordem de Serviço para a CONTRATADA, no prazo máximo de 30 (trinta) dias a 

contar da assinatura do Contrato, a qual, por sua vez, terá o prazo de até 5 (cinco) dias para 

iniciar a prestação dos serviços a contar do recebimento da referida Ordem. 

5.2 - Constituem obrigações adicionais da CONTRATADA: 

5.2.1 - Entregar o objeto contratado em estrita conformidade com o exigido por este Termo, 

observadas e mantidas todas as condições e valores firmados na proposta comercial apresentada; 

5.2.2 - Manter, durante a execução do objeto, as condições de habilitação exigidas no processo 

licitatório; 

5.2.3 - Fornecer a manutenção do sistema de acordo com o cronograma de implantação e 

treinamento e o cronograma financeiro; 

5.2.4 - Atender às solicitações do Departamento de T.I. para fins de prestação dos serviços 

contratados sempre que for solicitado; 

5.2.5 - Acatar as orientações do setor competente do Departamento de T.I., relativas à execução do 

Contrato e, no que a este pertine, sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos 

os esclarecimentos solicitados; 

5.2.6 - Realizar todas as capacitações previstas neste Termo de Referência; 

5.2.7 - Responder pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, tributários, fiscais e 

securitários resultantes da execução deste Contrato, bem como pelos encargos referentes a 

transporte, alimentação e hospedagem de seus profissionais, sempre que necessários, devendo 

remeter à CMBH os respectivos comprovantes, sempre que exigidos, sem prejuízo das demais 

obrigações previstas; 

5.2.8 - Comunicar ao Departamento de T.I., por escrito, quando verificar condições inadequadas 

para a prestação dos serviços ou a iminência de fatos que possam prejudicar a perfeita execução do 

objeto contratado, inclusive aqueles que se referirem ao prazo de entrega do objeto licitado, sob 

pena de aplicação das sanções e penalidade legais cabíveis; 

5.2.9 - Emitir as notas fiscais nos valores pactuados e nas condições do Contrato, apresentando-as 

ao Departamento de T.I. para aceitação e posterior pagamento pela Secretaria da Fazenda. 

5.2.10 - A empresa devera prover a integração total dos dados entre todas as instituições do 

município. 
 

6 - FISCALIZAÇÃO: 

6.1 - A execução dos serviços na Prefeitura Municipal de Jaguarão, será objeto de 

acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação pelos representantes do Departamento de T.I.  

6.1.1 - Caberá aos representantes do Departamento de T.I. da Prefeitura Municipal que serão os 

fiscais da contratação, proceder às anotações das ocorrências relacionadas com a execução do 

objeto, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou impropriedades observadas.  

6.1.2 - A fiscalização é exercida no interesse da Prefeitura Municipal, não excluindo ou reduzindo a 

responsabilidade da CONTRATADA por qualquer irregularidade, inclusive perante terceiros e, na 

sua ocorrência, não implica corresponsabilidade da Prefeitura Municipal ou de seus agentes e 

prepostos. 

6.1.3 - Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto contratado, deverão ser 

prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem quaisquer ônus adicionais para a Prefeitura 

Municipal. 
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6.1.4 - A Prefeitura de Jaguarão se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os serviços 

prestados em desacordo com as especificações e condições estabelecidas neste Anexo. 

6.2 - A execução dos serviços na Câmara Municipal de Vereadores de Jaguarão, será objeto de 

acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação pelos representantes do Departamento de 

Tesouraria e Contabilidade. 

6.2.1 - Caberá aos representantes do Departamento de Tesouraria e Contabilidade da Câmara 

Municipal que serão os fiscais da contratação, proceder às anotações das ocorrências relacionadas 

com a execução do objeto, determinando o que for necessário à regularização das falhas ou 

impropriedades observadas.  

6.2.2 - A fiscalização é exercida no interesse da Câmara Municipal de Vereadores de Jaguarão, não 

excluindo ou reduzindo a responsabilidade da CONTRATADA por qualquer irregularidade, 

inclusive perante terceiros e, na sua ocorrência, não implica corresponsabilidade da Câmara 

Municipal ou de seus agentes e prepostos. 

6.2.3 - Quaisquer exigências da fiscalização, inerentes ao objeto contratado, deverão ser 

prontamente atendidas pela CONTRATADA, sem quaisquer ônus adicionais para a Câmara 

Municipal de Jaguarão. 

6.2.4 - A Câmara Municipal de Jaguarão se reserva o direito de rejeitar, no todo ou em parte, os 

serviços prestados em desacordo com as especificações e condições estabelecidas neste Anexo. 
 

7 - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

 

7.1 - Pela inexecução total ou parcial da contratação, poderá a CONTRATANTE, mediante regular 

processo administrativo e garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA, além das demais 

cominações legais pertinentes, as seguintes sanções: 

7.1.1 - Advertência; 

7.1.2 - Multa de até 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de inadimplemento, até o 30º 

(trigésimo) dia, calculada sobre o preço global da contratação;  

7.1.3 - Multa de até 5% (cinco por cento) sobre o preço global da contratação, no caso de 

inadimplemento por prazo superior a 30 (trinta) dias até 60 (sessenta) dias ou inexecução parcial do 

contrato; 

7.1.4 - Multa de até 10% (dez por cento) sobre o preço global da contratação, no caso de 

inadimplemento por prazo superior a 60 (sessenta) dias ou inexecução total do contrato; 

7.1.5 - Impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública do Município de 

Jaguarão/RS, pelo prazo de até 5 (cinco) anos; 

7.1.6 - Rescisão da contratação, aplicável independentemente de efetiva aplicação de qualquer das 

penalidades anteriores. 

7.1.1.1 - Os valores das multas aplicadas poderão ser descontados da garantia ou dos pagamentos 

devidos pela CONTRATANTE. Se os valores da garantia e dos pagamentos devidos não forem 

suficientes, a diferença deverá ser recolhida pela CONTRATADA no prazo máximo de 5 (cinco) 

dias úteis a contar da aplicação da sanção.  

7.1.1.2 - Em face da gravidade da infração, poderão ser aplicadas as penalidades V e VI 

cumulativamente com a multa cabível. 

7.1.1.3 - As penalidades somente serão aplicadas após regular processo administrativo, em que se 

garantirá a observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, na forma e nos prazos 

previstos em lei. 
 

8 - DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA PARA AS DESPESAS: 
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8.1 - As despesas decorrentes da licitação pela Prefeitura Municipal de Jaguarão correrão 

integralmente por conta de dotações orçamentárias próprias da CONTRATANTE, sob o Código 

Reduzido de número 142 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica: ocorrendo adequação 

orçamentária e financeira para a despesa, conforme estimativa emitida pelo Departamento de 

T.I. 
8.2 - As despesas decorrentes da licitação pela Câmara de Vereadores correrão integralmente por 

conta de dotações orçamentárias próprias da CONTRATANTE, sob o Código Reduzido de número 

168 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica: ocorrendo adequação orçamentária e 

financeira para a despesa, conforme estimativa emitida pelo Departamento de Tesouraria e 

Contabilidade da Câmara de Vereadores de Jaguarão. 
 

9 - CRITÉRIO DE JULGAMENTO: 

O critério de julgamento será o de MENOR PREÇO, assim entendido como o MENOR PREÇO 

GLOBAL OFERTADO PARA A ÍNTEGRA DO LOTE ÚNICO, desde que observadas as 

especificações e demais condições estabelecidas neste Anexo e no Edital. 
 

10 - PROPOSTA DE PREÇOS:  

10.1 - Proposta de Preços para Prefeitura Municipal de Jaguarão: 
 

SERVIÇOS 

Item Descrição Unidade Valor Total 

1 Instalação e configuração do servidor de banco de 

dados e aplicação. 

Unidade R$ 

2 Conversão de dados dos sistemas legados para o novo 

Sistema. 

Financeiro 

Tributos 

RH 

Sub Total 

Unidade  

 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

3 Implantação, Treinamento, Parametrização. 

Financeiro 

Tributos 

Nota Fiscal Eletrônica 

RH 

Patrimonial 

Portal do Cidadão 

Transparência 

Gestor BI (Business Intelligence) 

Saúde 

Subtotal 

Unidade  

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

TOTAL R$ 

SUPORTE E MANUTENÇÃO MENSAL 

4 Manutenção Mensal 

Financeiro 

Tributário 

RH 

Patrimonial 

Nota Fiscal Eletrônica 

Unidade  

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 
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Saúde 

Portal do Cidadão 

Transparência 

Gestor BI (Business Intelligence) 

Subtotal 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

TOTAL R$ 

Total da Proposta para os serviços de instalação, conversão, implantação, 

treinamento, parametrização, suporte técnico e manutenção mensal 12 

(doze) meses. 

 

R$ 

 

10.2 - Proposta de Preços para Câmara de Vereadores de Jaguarão: 
 

SERVIÇOS 

Item Descrição Unidade Valor Total 

1 Instalação e configuração do servidor de banco de 

dados e aplicação. 

Unidade R$ 

2 Conversão de dados dos sistemas legados para o novo 

Sistema. 

Financeiro 

RH 

Sub Total 

Unidade  

 

R$ 

R$ 

R$ 

3 Implantação, Treinamento, Parametrização. 

Financeiro 

RH 

Patrimonial 

Portal do Cidadão 

Transparência 

Gestor BI (Business Intelligence) 

Subtotal 

Unidade  

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

TOTAL R$ 

SUPORTE E MANUTENÇÃO MENSAL 

4 Manutenção Mensal 

Financeiro 

RH 

Patrimonial 

Portal do Cidadão 

Transparência 

Gestor BI (Business Intelligence) 

Subtotal 

Unidade  

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

TOTAL R$ 

Total da Proposta para os serviços de instalação, conversão, implantação, 

treinamento, parametrização, suporte técnico e manutenção mensal 12 

(doze) meses. 

 

R$ 

 

11 - PLANILHA DE CUSTOS: 

11.1 - Planilha de Custos para Prefeitura Municipal de Jaguarão: 
 

SERVIÇOS 



PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO 
Estado do Rio Grande do Sul 
SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO 

Avenida 27 de Janeiro - 422 - CEP 96300-000 – Fone- Fax (53) 3261-1321 

DEPARTAMENTO DE ALMOXARIFADO CENTRAL, PATRIMÔNIO E COMPRAS 
                                                           E-mail – licitacoes@jaguarao.rs.gov.br 

 

 51 

 

Item Descrição Unidade Valor Total 

1 Instalação e configuração do servidor de banco de 

dados e aplicação. 

Unidade R$ 3.300,00 

2 Conversão de dados dos sistemas legados para o novo 

Sistema. 

Financeiro 

Tributos 

RH 

Sub Total 

Unidade  

 

 

 

 

R$ 38.000,00 

3 Implantação, Treinamento, Parametrização. 

Financeiro 

Tributos 

Nota Fiscal Eletrônica 

RH 

Patrimonial 

Portal do Cidadão 

Transparência 

Gestor BI (Business Intelligence) 

Saúde 

Subtotal 

Unidade  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 97.600,00 

TOTAL R$ 138.900,00 

SUPORTE E MANUTENÇÃO MENSAL 

4 Manutenção Mensal 

Financeiro 

Tributário 

RH 

Patrimonial 

Nota Fiscal Eletrônica 

Saúde 

Portal do Cidadão 

Transparência 

Gestor BI (Business Intelligence) 

Subtotal  

Unidade  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 14.100,00 

TOTAL PARA 07 (SETE) MESES R$ 98.700,00 

Total da Proposta para os serviços de instalação, conversão, implantação, 

treinamento, parametrização, suporte técnico e manutenção mensal 12 

(doze) meses. 

 

R$ 237.600,00 

 

11.2 - Planilha de Custos para Câmara de Vereadores de Jaguarão: 
 

SERVIÇOS 
Item Descrição Unidade Valor Total 
1 Instalação e configuração do servidor de banco de 

dados e aplicação. 

Unidade R$ 500,00 

2 Conversão de dados dos sistemas legados para o novo 

Sistema. 

Financeiro 

RH 

Unidade  
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Sub Total R$ 7.300,00 
3 Implantação, Treinamento, Parametrização. 

Financeiro 

RH 

Patrimonial 

Portal do Cidadão 

Transparência 

Gestor BI (Business Intelligence) 

Subtotal 

Unidade  

 

 

 

 

 

 

R$ 12.600,00 

TOTAL R$ 20.400,00 

SUPORTE E MANUTENÇÃO MENSAL 
4 Manutenção Mensal 

Financeiro 

RH 

Patrimonial 

Portal do Cidadão 

Transparência 

Gestor BI (Business Intelligence) 

Subtotal 

Unidade  

 

 

 

 

 

 

R$ 3.100,00 

TOTAL PARA 07 (SETE) MESES R$ 21.700,00 

Total da Proposta para os serviços de instalação, conversão, implantação, 

treinamento, parametrização, suporte técnico e manutenção mensal 12 

(doze) meses. 

 

R$ 42.100,00 

 
 

Obs.: Nos preços estão inclusos todos os custos com material, frete, impostos, contribuições 

sociais, deslocamento dos técnicos e hospedagem dos funcionários da contratada.            
 

 

Jaguarão, 10 de março de 2014. 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2014-A 
 

ANEXO II - A 
 

PROPOSTA DE PREÇOS 
 

1 - PROPOSTA DE PREÇOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO: 
 

TIPO DE LICITAÇÃO NÚMERO 
Fl. 

 

PREGÃO PRESENCIAL 003/2014-A 01/01 

EMPRESA:  

ENDEREÇO:  TEL.:  

CIDADE:  UF:  INSCR. MUNIC.:  

CNPJ/MF  INSCR. EST.:  

A N E X O I I - P R O P O S T A  D E  P R E Ç O S 

 

SERVIÇOS 

Item Descrição Unidade Valor Total (+ Impostos) R$ 

1 Instalação e configuração do servidor de banco de 

dados e aplicação. 

Unidade R$ 

2 Conversão de dados dos sistemas legados para o 

novo Sistema. 

Financeiro 

Tributos 

RH 

Sub Total 

Unidade  

 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

3 Implantação, Treinamento, Parametrização. 

Financeiro 

Tributos 

Nota Fiscal Eletrônica 

RH 

Patrimonial 

Portal do Cidadão 

Transparência 

Gestor BI (Business Intelligence) 

Saúde 

Subtotal 

Unidade  

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

TOTAL R$ 

SUPORTE E MANUTENÇÃO MENSAL 

4 Manutenção Mensal 

Financeiro 

Tributário 

RH 

Unidade  

R$ 

R$ 

R$ 
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Patrimonial 

Nota Fiscal Eletrônica 

Saúde 

Portal do Cidadão 

Transparência 

Gestor BI (Business Intelligence) 

Subtotal 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

TOTAL R$ 

Total da Proposta para os serviços de instalação, conversão, 

implantação, treinamento, parametrização, suporte técnico e 

manutenção mensal 12 (doze) meses. 

 

R$ 

 

 

 
VALIDADE DA PROPOSTA: _______________________ 

 

 

 

 

 

                                                                                                       ____________________________ 
Carimbo do CNPJ/MF                                                                                                      Assinatura  
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PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2014-A 
 

ANEXO II - B 
 

PROPOSTA DE PREÇOS 
 

2 - PROPOSTA DE PREÇOS PARA CÂMARA DE VEREADORES DE JAGUARÃO: 
 

TIPO DE LICITAÇÃO NÚMERO 
Fl. 

 

PREGÃO PRESENCIAL 003/2014-A 01/01 

EMPRESA:  

ENDEREÇO:  TEL.:  

CIDADE:  UF:  INSCR. MUNIC.:  

CNPJ/MF  INSCR. EST.:  

A N E X O I I - P R O P O S T A  D E  P R E Ç O S 

 

SERVIÇOS 

Item Descrição Unidade Valor Total (+ Impostos) R$ 

1 Instalação e configuração do servidor de banco 

de dados e aplicação. 

Unidade R$ 

2 Conversão de dados dos sistemas legados para o 

novo Sistema. 

Financeiro 

RH 

Sub Total 

Unidade  

 

R$ 

R$ 

R$ 

3 Implantação, Treinamento, Parametrização. 

Financeiro 

RH 

Patrimonial 

Portal do Cidadão 

Transparência 

Gestor BI (Business Intelligence) 

Subtotal 

Unidade  

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

TOTAL R$ 

SUPORTE E MANUTENÇÃO MENSAL 

4 Manutenção Mensal 

Financeiro 

RH 

Patrimonial 

Portal do Cidadão 

Transparência 

Gestor BI (Business Intelligence) 

Subtotal 

Unidade  

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 
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TOTAL R$ 

Total da Proposta para os serviços de instalação, conversão, 

implantação, treinamento, parametrização, suporte técnico e 

manutenção mensal 12 (doze) meses. 

 

R$ 

 
 

 
VALIDADE DA PROPOSTA: _______________________ 

 

 

 

 

 

                                                                                                       ____________________________ 
Carimbo do CNPJ/MF                                                                                                      Assinatura  
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PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2014-A 

 

ANEXO III - A 

 

MODELO DA PROPOSTA PARA A LICITANTE VENCEDORA, VALORES 

ADEQUADOS AOS LANCES OFERTADOS NA REUNIÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 
 

CARTA-PROPOSTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 

 

Á Prefeitura Municipal de Jaguarão/RS 

 

Prezados Senhores, 

 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N°. 003/2014-A - Carta-Proposta de Prestação de Serviço Técnicos. 

 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Anexo I, 

que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe. 

 

1- RAZÃO SOCIAL:_______________________________________________________________ 
 

                         CNPJ:______________________________________________________________ 

   

2 - CONDIÇÕES GERAIS: 
 

2.1 - A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente 

licitação. 
 

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 

 

1 - PROPOSTA DE PREÇOS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARÃO: 
 

A N E X O I I - P R O P O S T A  D E  P R E Ç O S 

 

SERVIÇOS 

Item Descrição Unidade Valor Total (+ Impostos) R$ 

1 Instalação e configuração do servidor de banco de 

dados e aplicação. 

Unidade R$ 

2 Conversão de dados dos sistemas legados para o 

novo Sistema. 

Financeiro 

Tributos 

RH 

Sub Total 

Unidade  

 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

3 Implantação, Treinamento, Parametrização. 

Financeiro 

Tributos 

Nota Fiscal Eletrônica 

Unidade  

R$ 

R$ 

R$ 
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RH 

Patrimonial 

Portal do Cidadão 

Transparência 

Gestor BI (Business Intelligence) 

Saúde 

Subtotal 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

TOTAL R$ 

SUPORTE E MANUTENÇÃO MENSAL 

4 Manutenção Mensal 

Financeiro 

Tributário 

RH 

Patrimonial 

Nota Fiscal Eletrônica 

Saúde 

Portal do Cidadão 

Transparência 

Gestor BI (Business Intelligence) 

Subtotal 

Unidade  

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

TOTAL R$ 

Total da Proposta para os serviços de instalação, conversão, 

implantação, treinamento, parametrização, suporte técnico e 

manutenção mensal 12 (doze) meses. 

 

R$ 

 

 

 
VALIDADE DA PROPOSTA: _______________________ 

 

 

 

 

 

                                                                                                       ____________________________ 
Carimbo do CNPJ/MF                                                                                                      Assinatura  
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PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2014-A 

 

ANEXO III - B 

 

MODELO DA PROPOSTA PARA A LICITANTE VENCEDORA, VALORES 

ADEQUADOS AOS LANCES OFERTADOS NA REUNIÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 
 

CARTA-PROPOSTA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 

 

Á Prefeitura Municipal de Jaguarão/RS 

 

Prezados Senhores, 

 

Ref.: PREGÃO PRESENCIAL N°. 003/2014-A - Carta-Proposta de Prestação de Serviço Técnico. 

 

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos Itens abaixo discriminados, conforme Anexo I, 

que integra o instrumento convocatório da licitação em epígrafe. 

 

1- RAZÃO SOCIAL:_______________________________________________________________ 
 

                         CNPJ:______________________________________________________________ 

   

2 - CONDIÇÕES GERAIS: 
 

2.1 - A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente 

licitação. 
 

PREÇO (READEQUADO AO LANCE VENCEDOR) 
 

2 - PROPOSTA DE PREÇOS PARA CÂMARA DE VEREADORES DE JAGUARÃO: 
 

A N E X O I I I - P R O P O S T A  D E  P R E Ç O S 

 

SERVIÇOS 

Item Descrição Unidade Valor Total (+ Impostos) R$ 

1 Instalação e configuração do servidor de banco 

de dados e aplicação. 

Unidade R$ 

2 Conversão de dados dos sistemas legados para o 

novo Sistema. 

Financeiro 

RH 

Sub Total 

Unidade  

 

R$ 

R$ 

R$ 

3 Implantação, Treinamento, Parametrização. 

Financeiro 

RH 

Patrimonial 

Portal do Cidadão 

Transparência 

Unidade  

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 
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Gestor BI (Business Intelligence) 

Subtotal 

R$ 

R$ 

TOTAL R$ 

SUPORTE E MANUTENÇÃO MENSAL 

4 Manutenção Mensal 

Financeiro 

RH 

Patrimonial 

Portal do Cidadão 

Transparência 

Gestor BI (Business Intelligence) 

Subtotal 

Unidade  

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

R$ 

TOTAL R$ 

Total da Proposta para os serviços de instalação, conversão, 

implantação, treinamento, parametrização, suporte técnico e 

manutenção mensal 12 (doze) meses. 

 

R$ 

 
 

 
VALIDADE DA PROPOSTA: _______________________ 

 

 

 

 

 

                                                                                                       ____________________________ 
Carimbo do CNPJ/MF                                                                                                      Assinatura  
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PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2014-A 

 

ANEXO IV 

 

DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGOS DE MENOR 

 

________________________________________________________________________________ 

 

inscrito no CNPJ n° ___________________________________________________, por intermédio 

de seu representante legal o (a)  

Sr.________________________________________________________________________ 

portador (a) da Carteira de Identidade n° ___________________________ e do CPF n° 

____________________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8.666, de 

21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor 

de 18 anos (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de 

dezesseis anos. 

 

          Ressalva: emprega menor a partir dos 14 (quatorze) anos, na condição de aprendiz. 

 

(Observação: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima). 

 

 

 

 

 

Local e data, _____ de __________________________________de __________ 

 

 

 

 

________________________________________________________ 

Assinatura e carimbo do CNPJ 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2014-A 

 
ANEXO V  

 
C A R T A  DE  C R E D E N C I A M E N T O 

 
 

 
_______________________________________(nome da empresa), C.N.P.J. 

nº____________________, com sede na_________________________________, (rua/Av.), 

nº______, neste ato representada pelo(a) Sr.(a)_________________________________,(nome), 

 ____________________, (cargo) CREDENCIA o(a) 

Sr.(a)___________________________________________, brasileiro, 

(profissão)__________________R.G. nº________________residente e domiciliado na 

____________________________, (rua/Av.) (bairro), para representá-la no Pregão Presencial 

nº003/2014-A, realizada pelo Núcleo de Licitações/Compras, da Prefeitura Municipal de Jaguarão, 

podendo para tanto dar lances no Pregão, interpor e desistir de recursos, tomar ciência e receber 

notificações, e, assinar ou declinar de assinar Atos e Documentos. 

 

____________,_______ de _____ de 2014. 

 

 

 

 

 

 

 
________________________________________________________ 

Assinatura e carimbo do CNPJ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
OBS: APRESENTAR ESTE DOCUMENTO 
FORA DOS ENVELOPES 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2014-A 

 

ANEXO VI 

 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO DOS REQUISITOS DE 

HABILITAÇÃO, CONTRATAÇÃO, CONHECIMENTO E ACEITAÇÃO DO TEOR DO 

EDITAL 

 

 
 

 

A empresa_______________________________________________________________________ 

inscrita no CNPJ n° ___________________________________________________, por intermédio 

de seu representante legal o ou (a) Sr(a). 

________________________________________________________________________________

_______ portador (a) da Carteira de Identidade n° ___________________________ e do CPF n° 

____________________, DECLARA, por seu representante legal infra-assinado para cumprimento 

do previsto no inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, publicada no 

DOU de 18 de julho de 2002, e para fins do Pregão Presencial nº 003/2014 da Prefeitura Municipal 

de Jaguarão-RS, DECLARA expressamente que cumpre plenamente os Requisitos de Habilitação 

exigidos do Edital do Pregão em epígrafe e não existe motivos ou razões que a impeçam de 

contratar com Órgãos ou Entidades Públicas de toda a Federação e que Conhece e Aceita o inteiro 

Teor Completo do Edital deste Pregão, ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu 

todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações desta 

licitação.. 

 

 

Local e Data, ___de _____________de 2014. 

 

 

____________________________

_______ 

Nome por Extenso/Assinatura 

Cargo do Responsável/CPF 
 
 
 
 
 

 
 
OBS: APRESENTAR ESTE DOCUMENTO 
FORA DOS ENVELOPES 
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PREGÃO PRESENCIAL N° 003/2014-A 

 

ANEXO VII 

 
DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO DA LICITANTE COMO MICROEMPRESA OU 

EMPRESA DE PEQUENO PORTE NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006 

 
 

A empresa ______________________________________________________________________, 

CNPJ nº____________________________, por seu Contador legal infra-assinado, declara, sob as 

penas da Lei que cumpre plenamente os requisitos para configuração com Micro Empresa ou 

Empresa de Pequeno Porte, estabelecidos na Lei Complementar 123/2006. 

 

 

 

 

 

Jaguarão, ___de _____________de 2014. 

 

 

____________________________   

Nome por Extenso/Assinatura 

Contador CRC/CPF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBS: APRESENTAR ESTE DOCUMENTO 
FORA DOS ENVELOPES 
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PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2014-A 

 

ANEXO VIII - A 

 

PLANILHA DE VALORES DE REFERÊNCIA 

 

1 - PLANILA DE REFERÊNCIA PARA PREFEITURA MUNICIPAL  DE JAGUARÃO - RS 
 

SERVIÇOS 

Item Descrição Unidade Valor Total 

1 Instalação e configuração do servidor de banco de 

dados e aplicação. 

Unidade R$ 3.300,00 

2 Conversão de dados dos sistemas legados para o novo 

Sistema. 

Financeiro 

Tributos 

RH 

Sub Total 

Unidade  

 

 

 

 

R$ 38.000,00 

3 Implantação, Treinamento, Parametrização. 

Financeiro 

Tributos 

Nota Fiscal Eletrônica 

RH 

Patrimonial 

Portal do Cidadão 

Transparência 

Gestor BI (Business Intelligence) 

Saúde 

Subtotal 

Unidade  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 97.600,00 

TOTAL R$ 139.000,00 

SUPORTE E MANUTENÇÃO MENSAL 

4 Manutenção Mensal 

Financeiro 

Tributário 

RH 

Patrimonial 

Nota Fiscal Eletrônica 

Saúde 

Portal do Cidadão 

Transparência 

Gestor BI (Business Intelligence) 

Subtotal  

Unidade  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R$ 14.100,00 

TOTAL PARA 07 (SETE) MESES R$ 98.700,00 

Total da Proposta para os serviços de instalação, conversão, implantação, 

treinamento, parametrização, suporte técnico e manutenção mensal 12 

(doze) meses. 

 

R$ 237.700,00 
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PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2014-A 

 

ANEXO VII - B 

 

PLANILHA DE VALORES DE REFERÊNCIA 
 
2 - PLANILHA DE  REFERÊNCIA PARA CÂMARA DE VEREADORES DE JAGUARÃO - 

RS 
 

SERVIÇOS 

Item Descrição Unidade Valor Total 

1 Instalação e configuração do servidor de banco de 

dados e aplicação. 

Unidade R$ 500,00 

2 Conversão de dados dos sistemas legados para o novo 

Sistema. 

Financeiro 

RH 

Sub Total 

Unidade  

 

 

 

R$ 7.300,00 

3 Implantação, Treinamento, Parametrização. 

Financeiro 

RH 

Patrimonial 

Portal do Cidadão 

Transparência 

Gestor BI (Business Intelligence) 

Subtotal 

Unidade  

 

 

 

 

 

 

R$ 12.600,00 

TOTAL R$ 20.500,00 

SUPORTE E MANUTENÇÃO MENSAL 

4 Manutenção Mensal 

Financeiro 

RH 

Patrimonial 

Portal do Cidadão 

Transparência 

Gestor BI (Business Intelligence) 

Subtotal 

Unidade  

 

 

 

 

 

 

R$ 3.100,00 

TOTAL PARA 07 (SETE) MESES R$ 21.700,00 

Total da Proposta para os serviços de instalação, conversão, implantação, 

treinamento, parametrização, suporte técnico e manutenção mensal 12 

(doze) meses. 

 

R$ 42.200,00 

 

Obs.: Nos preços deverão estar inclusos todos os custos com material, frete, impostos,  

contribuições sociais, deslocamento dos técnicos e hospedagem dos funcionários da 

contratada.            
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PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2014-A 

 

ANEXO IX 

 

MINUTA DO CONTRATO  

 

INSTRUMENTO CONTRATUAL PARA A 

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS 

ESPECIALIZADO PARA A 

IMPLANTAÇÃO DE SOFTWARE DE 

GESTÃO PÚBLICA QUE CELEBRAM  

ENTRE SI O MUNICÍPIO DE JAGUARÃO 

– RS E A EMPRESA CONTRATADA. 

 

Pelo presente instrumento particular, de um lado o MUNICÍPIO DE JAGUARÃO – RS, 

administração pública direta, inscrita no CNPJ/MF sob nº. 88.414.552/0001-97, com sede na Rua 

Avenida 27 de janeiro, nº 422, representada pelo Sr. Prefeito Municipal, José Cláudio Ferreira 

Martins, neste ato simplesmente denominado  CONTRATANTE, e, de outro lado, a empresa 

................................................................................, com sede à 

Rua.........................................................................., inscrita no CNPJ nº 

......................................................................., representada neste ato pelo(a) Sr(a) 

....................................................................., C.I. nº..................../....../..... e CPF nº 

............................... aqui simplesmente denominada CONTRATADA, têm entre si, certo e ajustado 

as condições e cláusulas a seguir estipuladas, considerando o resultado da Pregão Presencial nº 

003/2014-A, Tipo Menor Preço Global do Item, conforme consta do processo administrativo 

próprio, obedecido ás disposições Lei Federal n.º 10.520/02 e do Decreto Municipal 220/2006, com 

aplicação subsidiária da Lei Federal n.º 8.666/93, de 21 de junho de 1993 e suas alterações 

posteriores. 

 

01 - CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 

1 - O presente contrato tem por objeto a Contratação de Empresa Especializada para a Prestação de 

Serviços Técnicos Especializados (Instalação, Conversão, Implantação, Treinamento, 

Parametrização e Manutenção Mensal) de Software de Gestão Pública, sob licença da General 

Public License (GPL), disponível no Portal do Software Público Brasileiro – SPB 

(www.softwarepublico.gov.br), para utilização na Prefeitura Municipal de Jaguarão - RS e Câmara 

Municipal de Vereadores de Jaguarão - RS, conforme descrição e especificações do presente edital 

e seus anexos. 

 

02 - CLÁUSULA SEGUNDA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE: 
São obrigações da CONTRATANTE: 

2.1 - Exigir o cumprimento de todos os compromissos assumidos pela CONTRATADA, de acordo 

com as cláusulas contratuais e os termos da sua proposta; 

2.2 - Pagar a CONTRATADA o valor resultante da proposta apresentada na Pregão Presencial nº 

003/2014-A, Tipo Menor Preço Global do Item, conforme fatura mensal de prestação dos Serviços 
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técnicos especializado da  implantação de  Software de gestão pública, manutenção e suporte 

técnico no Município de Jaguarão - RS; 

2.3 - Notificar a CONTRATADA, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades 

constatadas nos Serviços, para que sejam adotadas as medidas corretivas necessárias, visando 

sempre à Operacionalidade, Eficiência, Continuidade dos mesmos;  

2.4 - Proporcionar todas as facilidades necessárias ao bom andamento dos Serviços de implantação, 

manutenção e suporte técnico desejado; 

2.5 - Exigir da CONTRATADA, a qualquer tempo, documentação que comprove o correto e 

tempestivo pagamento de todos os encargos previdenciários, trabalhistas, fiscais e comerciais 

decorrentes da execução deste contrato. 

 

03 - CLÁUSULA TERCEIRA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

São Obrigações da CONTRATADA: 

3.1 - Cumprir os prazos estipulados; 

3.2 - Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto do presente contrato; 

3.3 - Realizar o objeto contratado em estrita conformidade e em obediência às especificações 

técnicas e as condições estabelecidas neste Edital, observadas e mantidas todas as condições e 

valores firmados na proposta comercial apresentada; 

3.4 - Manter, durante a execução do objeto, as condições de habilitação exigidas no processo 

licitatório; 

3.5 - Fornecer a manutenção do sistema de acordo com o cronograma de implantação e treinamento 

e o cronograma financeiro; 

3.6 - Atender às solicitações do Departamento de T.I. para fins de prestação dos serviços 

contratados sempre que for solicitado; 

3.7 - Acatar as orientações do setor competente do Departamento de T.I., relativas à execução do 

Contrato e, no que a este pertine, sujeitar-se a mais ampla e irrestrita fiscalização, prestando todos 

os esclarecimentos solicitados; 

3.8 - Realizar todas as capacitações previstas no Termo de Referência, exposto neste Edital; 

3.9 - Responsabilizar-se, integralmente pelos encargos trabalhistas, sociais, previdenciários, 

tributários, fiscais e securitários resultantes da execução deste Contrato, bem como pelos encargos 

referentes a transporte, alimentação e hospedagem de seus profissionais, sempre que necessários, 

devendo remeter à CMBH os respectivos comprovantes, sempre que exigidos, sem prejuízo das 

demais obrigações previstas; 

3.10 - Comunicar à CONTRATANTE (Departamento de T.I.), por escrito, quando verificar 

condições inadequadas para a prestação dos serviços ou a iminência de fatos que possam prejudicar 

a perfeita execução do objeto contratado, inclusive aqueles que se referirem ao prazo de entrega do 

objeto licitado, sob pena de aplicação das sanções e penalidade legais cabíveis; 

3.11 - Apresentar fatura/Nota Fiscal de cobrança dos Serviços técnicos especializado da  

implantação de  Software de gestão pública, manutenção e suporte técnico, a fatura deve ser 

detalhada e deverá discriminar todos os serviços executados, apresentando-as ao Departamento de 

T.I. para aceitação e posterior pagamento pela Secretaria da Fazenda/Câmara de Vereadores, 

devendo ser emitidas mensalmente; 

3.12 - A CONTRATADA deverá disponibilizar ao Contratante, no prazo máximo de 05 (cinco) 

dias, a contar da assinatura do contrato e após receber autorização para o início dos serviços, 

descritos neste Contrato e no Edital; 

3.13 - A empresa devera prover a integração total dos dados entre todas as instituições do 

município. 
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3.14 - Manter a qualidade e a regularidade dos serviços prestados; 

3.15 - Executar fielmente o objeto do contrato, comunicando imediatamente e com antecedência o 

representante legal da CONTRATANTE, na hipótese de ocorrência de qualquer fato impeditivo de 

seu cumprimento; 

3.16 - A referida fatura deverá ser apresentada com um prazo não inferior a 05 (CINCO) dias úteis 

antecedentes a data do vencimento;  

3.17 - Acatar as orientações da CONTRATANTE, sujeitando-se a mais ampla e irrestrita 

fiscalização, prestando os esclarecimentos solicitados e atendendo as reclamações formuladas; 

3.18 - Responder por danos causados diretamente à CONTRATANTE e/ou a terceiros, decorrentes 

de sua culpa ou dolo, quando da execução dos Serviços técnicos especializado da implantação de 

Software de gestão pública, manutenção e suporte técnico; 

3.19 - Implantar de forma adequada, a supervisão permanente dos Serviços técnicos especializado 

da implantação de  Software de gestão pública, manutenção e suporte técnico, de modo a obter uma 

operação correta e eficaz;  

3.20 - Zelar pela perfeita execução dos Serviços técnicos especializado da implantação de Software 

de gestão pública, manutenção e suporte técnico prestados; 

3.21 - Manter, durante toda a execução do contrato a compatibilidade com as obrigações assumidas 

em relação a todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

3.22 - Responsabilizar-se pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, 

resultantes da execução do contrato. A inadimplência da CONTRATADA, referente a esses 

encargos, não transfere a CONTRATANTE a responsabilidade por seu pagamento; 
3.23 - Indicar a CONTRATANTE o nome de seu preposto ou empregado para manter entendimento 

e receber comunicações ou transmiti-las ao executor do contrato. 

 

04 - CLÁUSULA QUARTA - DO PRAZO E DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS 

ESPECIALIZADOS DA IMPLANTAÇÃO DO SOFTWARE DE GESTÃO PÚBLICA, 

MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO: 

4.1 - Os Serviços técnicos especializado da implantação de Software de gestão pública, manutenção 

e suporte técnico, serão realizados no Município de Jaguarão - RS, conforme orientação e 

determinação do Departamento da TI, da Secretaria de Planejamento e Urbanismo/Câmara de 

Vereadores;  

4.2 - Os Serviços técnicos especializado da implantação de Software de gestão pública, manutenção 

e suporte técnico, deverão ser iniciados a partir de até 05 (quinze) dias corridos contados a partir da 

data de assinatura do contrato, mediante a emissão da ordem de início dos serviços, pela Secretaria 

Planejamento e Urbanismo/Câmara de Vereadores;  

4.3 - A CONTRATANTE ficará obrigada a trocar, as suas expensas, os equipamentos, materiais e o 

serviço que vier a ser recusado sendo que o ato de recebimento não importará sua aceitação: 

4.4 - Independente da aceitação, a CONTRATADA garantirá a qualidade dos materiais e dos 

serviços, por período igual ao do Contrato. 

 

05 - CLÁUSULA QUINTA - DO CRONOGRAMA DE SERVIÇOS: 

5.1 - A CONTRATANTE deverá obedecer ao cronograma de Serviços técnicos especializado da  

implantação de  Software de gestão pública, manutenção e suporte técnico, anexo X ao Edital, 

obedecendo, também, ao Termo de Referência do Objeto, anexo I ao Edital. 

 

06 - CLÁUSULA SEXTA - DA VIGÊNCIA: 
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6.1 - O contrato terá vigência de 12 (doze) meses, a contar de .......de...................de 2014, podendo 

ser prorrogados por iguais e sucessivos períodos, até o limite de 60 (sessenta) meses, a critério da 

administração e com anuência da CONTRATADA, termos art. 57, inciso II da Lei 8.666/93.   
07 - CLÁUSULA SÉTIMA - DO VALOR: 
7.1 - Pela prestação dos Serviços técnicos especializado da  implantação de  Software de gestão 

pública, manutenção e suporte técnico, a CONTRATANTE pagará o valor de R$............................., 

pela prestação dos serviços, estando nele incluídas todas as despesas á sua perfeita execução. 

 

08 - CLÁUSULA OITAVA - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 

8.1 - As despesas decorrentes da aquisição dos Serviços técnicos especializado da implantação de  

Software de gestão pública, manutenção e suporte técnico, está programada na seguinte dotação 

orçamentária: 

8.1.1 - Prefeitura Municipal de Jaguarão - RS: 

Secretaria de Planejamento e Urbanismo - 1.427 - 3.3.90.39.00.00.00 - Cód. Red. (142) - Fonte: 

0001 e 1.440 - 3.3.90.39.00.00.00 - Cód. Red. (137) - Fonte: 0001; 

8.1.2 - Câmara de Vereadores de Jaguarão - 2.442 - 3.3.90.39.08.00.00 - Cód. Red. (168) - Fonte: 

0001. 

8.2 - As despesas decorrentes da execução deste Contrato que excederem o exercício em curso, 

decorrentes de eventual aditamento, prorrogação ou necessidade de manutenção do equilíbrio 

econômico-financeiro pactuado, correrão à conta de dotações que serão consignadas nas Leis 

Orçamentárias Anuais subsequentes, nas mesmas funções programáticas. 

 

09 - CLÁUSULA NONA - DO PAGAMENTO: 
9.1 - O pagamento será efetuado com o vencimento no dia 10 (dez) do mês posterior aos serviços 

contratados, mediante a Nota Fiscal Fatura emitida pela CONTRATADA, por meio de depósito 

bancário ou por outro meio que vier a ser acordado entre as partes, acompanhadas da CND/INSS e 

do CRF/FGTS vigentes. O pagamento deverá ser efetuado mensalmente, mediante apresentação das 

Notas Fiscais/Faturas.   

9.2 - Para o efetivo pagamento, as Notas Fiscais/Faturas deverão ser entregues na Prefeitura 

Municipal de Jaguarão/RS, na Rua Avenida 27 de Janeiro, 422, CEP 96.300-000, com prazo de 05 

(cinco) dias úteis de antecedência/ Câmara de Vereadores, rua Gen. Osório, 535 CEP 96.300-000 ; 

9.3 - Nenhum pagamento será efetuado, à CONTRATADA, enquanto estiver pendente de 

liquidação, qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou 

inadimplemento Contratual. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA: 
Na hipótese de atraso de pagamento da Nota Fiscal/Fatura devidamente atestada pela 

Administração, será atualizada financeiramente, acrescido de encargos moratórios apurados desde a 

data acima referida até a data do efetivo pagamento, mediante aplicação da fórmula “pro rata” 

calculada com base na variação do IGP -M/FGV do período, ou outro índice que vier a substituí-lo. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA: 

No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na Nota Fiscal/Fatura, estes, serão 

restituídos à CONTRATADA para as correções necessárias no prazo de 03 (Três) dias, sendo 

devolvidos no mesmo prazo, não respondendo a CONTRATANTE por quaisquer encargos 

resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos correspondentes. 

 

10 - CLÁUSULA DÉCIMA - DO REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO E DO 

REAJUSTE: 
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10.1 - Ocorrendo as hipóteses previstas no art. 65, inciso II, alínea “d”, da Lei nº 8.666/93 será 

concedido reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, requerido pela CONTRATADA, desde que 

suficientemente comprovado, de forma documental, o desequilíbrio contratual; 

10.2 - O valor do serviço será atualizado, de acordo com o reajuste determinado pelo Governo Federal, 

podendo haver redução ou majoração no preço da mesma. 

 

11 - CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA FISCALIZAÇÃO: 

11.1 - A prestação dos serviços será objeto de acompanhamento e fiscalização através de 

representante da CONTRATANTE, ( Departamento da TI) ao qual competirá acompanhar, e avaliar 

a execução dos serviços, bem como dirimir as dúvidas que surgirem no seu curso;  

11.2 - A Fiscalização será exercida no interesse da CONTRATANTE e não exclui, nem reduz a 

responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, e, na 

sua ocorrência, não implica corresponsabilidade do Poder Público ou de seus agentes e prepostos; 

11.3 - A execução contratual dos Serviços técnicos especializado da implantação de Software de 

gestão pública, manutenção e suporte técnico, serão acompanhados e fiscalizados por representante 

da CONTRATANTE, devidamente nomeado, conforme previsto no art. 67, da Lei nº. 8666/93 e 

alterações posteriores, anotando em registro próprio todas as ocorrências e determinando o que for 

necessária a regularização das falhas ou defeitos observados. 

SUBCLÁUSULA PRIMEIRA: 

Da mesma forma, a CONTRATADA deverá indicar um preposto para, se aceito pela 

CONTRATANTE, representá-la na execução do contrato. 

SUBCLÁUSULA SEGUNDA: 

A CONTRATANTE se reserva no direito de rejeitar, no todo ou em parte, o Serviços técnicos 

especializado da implantação de Software de gestão pública, manutenção e suporte técnico, em 

desacordo, pré-estabelecido e este termo de contrato. 

 

12 - CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - RESPONSABILIDADE CIVIL: 
A CONTRATADA responderá por quaisquer danos ou prejuízos pessoais ou materiais que seus 

empregados ou prepostos, em razão de omissão dolosa ou culposa, venham a causar em decorrência da 

prestação dos Serviços técnicos especializado da  implantação de  Software de gestão pública, 

manutenção e suporte técnico, incluindo-se, também, os danos materiais ou pessoais a terceiros, a que 

título for. 

 

13 - CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - ÔNUS E ENCARGOS: 

Todos os ônus e encargos referentes à execução deste contrato, que se destinem à realização dos 

Serviços técnicos especializado da implantação de  Software de gestão pública, manutenção e suporte 

técnico, a locomoção de pessoal, seguros de acidentes, impostos, taxas, contribuições previdenciárias, 

encargos trabalhistas e outros que forem devidos em razão dos Serviços técnicos especializado da  

implantação de  Software de gestão pública, manutenção e suporte técnico, ficarão totalmente a cargo 

da CONTRATADA. 

 

14 - CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - SANÇÕES ADMINISTRATIVAS: 

O não cumprimento das obrigações assumidas em razão deste termo de contrato sujeitará a 

CONTRATADA, garantida a prévia defesa, às seguintes sanções: 

14.1 - Advertência; 

14.2 - Pelo atraso injustificado no início dos Serviços técnicos especializado da implantação de  

Software de gestão pública, manutenção e suporte técnico, objeto da Pregão Presencial nº 003/2014-A, 
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Tipo Menor Preço Global do Item, após recebimento da ordem de início dos serviços será aplicada 

multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, limitada a 15 (Quinze) dias e multa de 10% (dez por 

cento) por dia de atraso, limitada até 30 (Trinta) dias, incidente sobre o valor total da prestação dos 

Serviços técnicos especializado da  implantação de  Software de gestão pública, manutenção e suporte 

técnico, a partir dos quais será causa de rescisão contratual completa; 

14.3 - A multa apurada conforme determinação constante da alínea anterior deverá ser 

obrigatoriamente retida pela Fazenda Municipal quando do pagamento contratado, independente da 

apresentação de defesa prévia, sendo que esta deverá ser protocolada até a data do efetivo pagamento. 

Na impossibilidade, de ser feito o desconto, recolhida pela CONTRATANTE em conta corrente em 

agência bancária devidamente credenciada pelo Município, no prazo máximo de 05 (cinco) dias a 

contar da notificação, será , quando for o caso, cobrado judicialmente; 

14.4 - Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato no caso de inexecução total, cumulada 

com a pena de suspensão de direito de licitar e o impedimento de contratar com a Administração pelo 

prazo de 02 (dois) anos; 

14.5 - Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, na forma da 

Lei; 

14.6 - Quando a CONTRATADA ensejar o retardamento da execução do objeto, falhar ou fraudar na 

execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, 

garantida o direito à ampla defesa, ficará impedido de licitar e de contratar com Administração Pública, 

pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas em Edital e no contrato e das 

demais cominações legais; 

14.7 - As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela autoridade competente 

aplicando-se o Princípio da Proporcionalidade, em razão de circunstâncias fundamentados em fatos 

reais e comprovados, desde que formuladas por escrito e no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis 

da data em que for oficiada a pretensão da Administração no sentido da aplicação da pena.  

 

15 - CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DA RESCISÃO: 

15.1 - O inadimplemento das Cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato, por parte da 

CONTRATADA, assegurará à CONTRATANTE, nos termos da Seção V, do Capítulo III, da Lei nº. 

8.666/93 e suas alterações, o direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação através de Ofício 

entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento; 

15.2 - Ficará, o presente Contrato, rescindido de pleno direito, independentemente de interpelação 

judicial ou extrajudicial, em qualquer dos seguintes casos:  

15.2.1 - Falência ou liquidação da CONTRATANTE; 

15.2.2 - Incorporação da CONTRATADA a outra firma ou empresa, ou, ainda cisão ou fusão da 

mesma com outra empresa, sem a prévia e expressa concordância da CONTRATANTE; 

15.2.3 - Extinção da CONTRATADA. 

15.3 - Sempre que ocorrerem as hipóteses de rescisão contratual será assegurado o contraditório e a 

ampla defesa à CONTRATADA, em conformidade com art. 77 a 80 da Lei nº. 8666/1993 e suas 

alterações. 

 

16 - CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - ALTERAÇÃO: 

A CONTRATADA fica obrigada a aceitar os acréscimo ou supressões que se fizerem necessária, na 

forma do estatuído no artigo 65, parágrafo 1º da Lei 8.666/93. 

 

17 - CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO: 
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O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste contrato será o da Comarca de 

Jaguarão/RS. 

E por estarem de pleno acordo, assinam o presente instrumento contratual em 03 (três) vias de igual 

teor e forma, para um só efeito. 

Jaguarão - RS, ........ de ...............................  de 2.014. 

 

 

 

 

Pedro Almeida Caetano                                                                            

Secretário Planejamento e Urbanismo                                       Presidente da Câmara de Vereadores     

 

 

                                                                              

________________ 

Empresa Contratada 

 

 

 

José Cláudio Ferreira Martins 

Prefeito Municipal 

 

 

Testemunhas:______________________________________ 

CPF:_____________________________________________    

                      

Testemunhas:______________________________________ 

CPF:__________________________________________ 

  
Chico 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta Minuta de Contrato se 

encontra examinado e aprovado 

por esta Procuradoria Jurídica 
 

Em:_______/_______/_______

. 

__________________ 

Procurador Jurídico 
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PREGÃO PRESENCIAL N.º 003/2014-A 

 

ANEXO X 

 

    Cronograma de Serviços 
 

 

Cronograma Instalação, Migração e Implantação  Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 

Instalação (servidores/banco dados) X        

Conversão/Migração X X X X   

Implantação       

Cadastro Geral Municipal (CGM)  X      

Protocolo Geral X      

Financeiro X X X X X  

Tributos X X X X X X 

Patrimonial    X X X X 

Recursos Humanos X X X X X  

Portal do Cidadão / Transparência     X X  

Gestão BI – Business Intelligence    X X X 

Nota Fiscal Eletrônica   X X X  

Atendimento Suporte Técnico     X X 

 Mês 7 Mês 8  Mês 9 Mês10 Mês11 Mês12 

Atendimento Suporte Técnico X X X X X X 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


