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A Câmara Municipal de Coxilha - RS, mediante o Pregoeiro e sua equipe de 

apoio designada pela Portaria n° 017/2014, TORNA PÚBLICO que no dia 24 de 

setembro de 2014, às 10:00 horas, na Câmara de Vereadores, serão recebidos os 

envelopes de propostas e documentação para a licitação na modalidade de PREGÃO 

PRESENCIAL do TIPO MENOR PREÇO, para Locação de Software de Sistema de 

Gestão para Administração Pública Municipal Direta – Poder Legislativo, através de 

empresa especializada em Tecnologia da Informação, desenvolvido para trabalhar em 

ambiente multiusuário em plataforma operacional compatível com arquitetura x86/x64, 

Instalação/Conversão de dados, manutenção corretiva legal, treinamento e 

atendimento técnico especializado, atendendo as características e especificações 

técnicas legais junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. A 

presente licitação reger-se-á pela Lei Federal nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e 

subsidiariamente e pela Lei Federal nº 8.666 de 21 de junho de 1993, e condições 

previstas no Edital e seus anexos, mediante as seguintes condições: 

1. DO OBJETO: 

1.1. Constitui objeto da presente licitação a Locação de Software de Sistema 

de Gestão para Administração Publica Municipal Direta – Poder Legislativo, através de 

empresa especializada em Tecnologia da Informação, desenvolvido para trabalhar em 

ambiente multiusuário em plataforma operacional compatível com arquitetura x86/x64, 

Instalação/Conversão de dados, manutenção corretiva legal, treinamento e 

atendimento técnico especializado, atendendo as características e especificações 

técnicas legais junto ao Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. 

1.2. A descrição detalhada dos sistemas a serem contratados contendo as 

especificações do serviço está discriminada no Anexo I (Descrição Detalhada dos 

Softwares) deste Instrumento Convocatório e deverão ser minuciosamente 

observadas pelas licitantes quando da elaboração de suas propostas.  

1.3. As despesas correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias: 

55 – 01.01.01.031.0001.2001.3.3.90.39.00.00.00 (Serviços de Terceiros-
Pessoa Jurìdica). 
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2. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PARTICIPAÇÃO 

 

 2.1. Poderão participar deste Pregão pessoas jurídicas que atenderem a todas 

as exigências estabelecidas neste Edital, e: 

 2.1.1. Não estejam suspensas de licitar ou impedidas de contratar com a 

Administração Pública em todas as esferas; 

 2.1.2. Que não estejam sob processo de falência ou concordata, concurso de 

credores, dissolução, liquidação judicial ou extrajudicial (declaração do órgão 

competente); 

2.1.3. Nenhum representante poderá representar mais de uma empresa 

licitante. 

 

3. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES: 

 

3.1. Os interessados, no dia, hora e local, fixados no preâmbulo deste Edital, 

para a participação nesta licitação, deverão entregar os seus envelopes contendo a 

Proposta de Preços (Envelope nº 1) e os Documentos de Habilitação (Envelope nº 2) 

devidamente fechados e indevassáveis, rubricados no seu fecho, contendo em sua 

parte externa os seguintes dizeres: 

 

À Câmara Municipal de Coxilha 

Pregão Presencial N°001/2014  

Processo Licitatório N° 001/2014 

Envelope n° 1 – PROPOSTA 

Nome do Proponente: 
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...................................................................... 

À Câmara Municipal de Coxilha 

Pregão Presencial N°001/2014  

Processo Licitatório N° 001/2014 

Envelope n° 2 – DOCUMENTAÇÃO PARA HABILITAÇÃO 

Nome do Proponente: 

 

4. DA REPRESENTAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO: 

 4.1. O licitante, para credenciamento, deverá apresentar-se junto ao Pregoeiro, 

diretamente ou através de seu representante que, devidamente identificado e 

credenciado por meio legal, e será o único admitido a intervir no procedimento 

licitatório, no interesse do representado. 

 4.2. O credenciamento será efetuado da seguinte forma: 

 a) se dirigente, proprietário, sócio ou assemelhado da empresa proponente, 

deverá ser apresentada cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, 

devidamente registrado; em se tratando de sociedade comercial, e, no caso de 

sociedade por ações, acompanhado de documento de eleição de seus 

administradores; no caso de sociedade civil, inscrição do ato constitutivo, 

acompanhado de prova de diretoria em exercício; em se tratando de empresa ou 

sociedade estrangeira em funcionamento no País, decreto de autorização, no qual 

estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em 

decorrência de tal investidura e para prática de todos os demais atos inerentes ao 

certame. 

 b) se representante legal, deverá apresentar: 

 b.1) instrumento público ou particular de procuração, em que conste o nome da 

empresa outorgante, bem como de todas as pessoas com poderes para a outorga de 

procuração, e, também, o nome do outorgado, constando ainda, a indicação de 

amplos poderes para dar lance(s) em licitação pública;  ou 

b.2) termo de credenciamento (conforme modelo no ANEXO III deste edital) 

outorgado pelos representantes legais do licitante, comprovando a existência 

dos necessários poderes para formulação de propostas e para prática de todos 
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os demais atos inerentes ao certame. Em ambos os casos (b.1 ou b.2), deverá 

ser acompanhado do ato de investidura do outorgante como dirigente da 

empresa. 

 c) se empresa individual, o registro comercial, devidamente registrado. 

 4.2.1. É obrigatória a apresentação de documento de identidade para 

conferência pelo pregoeiro. 

 4.3. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa 

deva assinar o credenciamento para o representante da empresa, a falta de qualquer 

uma delas invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório. 

4.4. Declaração do licitante dando ciência de que cumpre plenamente os 

requisitos de habilitação constantes no item 8 do edital, conforme ANEXO II, a qual 

deverá ser apresentada por fora do envelope nº 01 Proposta, juntamente com a Carta 

de Credenciamento ou outro documento conforme item 4.3. 

            4.4.1. A presença do licitante ou representante legal não é obrigatória, 

porém, para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de 

recorrer, é obrigatório a presença da licitante ou de seu representante em todas 

as sessões públicas referentes à licitação. 

 4.5. - A empresa que pretender se utilizar dos benefícios previstos nos Art. 42 à 

45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, disciplinados nos itens 

7.15 à 7.18, 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. 

 4.5.1. As cooperativas que tenham auferido, no ano calendário anterior, receita 

bruta até o limite de 3.600.000,00(três milhões e seiscentos mil reais), gozarão dos 

benefícios previstos nos art. 42 à 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 

2006, alterado pela Lei Complementar nº 139, de 10 de novembro de 2011, 

disciplinados nos itens 6.15 à 6.18 e 7.3, 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. 

 



PROCESSO LICITATÓRIO N° 001/2014 

PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2014 

 

5. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES: 

5.1. – No dia, hora e local, fixados no preâmbulo deste Edital, na presença das 

licitantes e demais pessoas presentes à sessão pública do pregão, o pregoeiro, 

inicialmente, receberá os envelopes contendo a Proposta de Preços (Envelope nº 1) e 

os Documentos de Habilitação (Envelope nº 2). 

 5.2. – Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima 

referidos, não será aceito a participação de nenhuma licitante retardatária. 

5.3. - O Pregoeiro realizará o credenciamento dos interessados, os quais 

deverão:  

a) comprovar por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de 

ofertas e lances verbais e para a prática dos demais atos do certame. 

b) apresentar, ainda, declaração de que cumprem plenamente os requisitos de 

habilitação, conforme ANEXO II. 

5.4. Toda a documentação será apensada ao presente processo licitatório e 

para cada etapa será elaborada uma ata de disputa. 

 

6. PROPOSTA DE PREÇO: 

6.1. A proposta deverá ser apresentada, datilografada ou impressa por meio 

eletrônico em folhas seqüencialmente numeradas e rubricadas, sem rasuras, 

ressalvas ou entrelinhas, redigidas em linguagem clara, sendo a última datada e 

assinada pelo representante legal da empresa, obedecendo ao modelo de proposta e 

termo de referencia do Anexo I deste edital, e deverá conter: 

a) razão social completa da empresa, endereço atualizado, CNPJ, 

telefone/fax/e-mail (se houver) e nome da pessoa indicada para contatos; 

b) declarações, a seguir relacionadas, assinada pelo representante legal do 

licitante, devendo ser redigida numa única folha: 

b.1)  de que a proposta vigorará pelo prazo mínimo de 60(sessenta) dias 

corridos, contados da data-limite prevista para entrega das propostas, conforme art. 

64, § 3º, da Lei nº 8.666/93 e art. 6º da Lei nº 10.520, de 17-07-2002. 

6.2. O preço deve ser indicado preço global, em moeda nacional, contendo, 

ainda, a descrição completa do produto ofertado, marca modelo, garantia e demais 
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Os lances serão recebidos sucessivamente, na proporção nunca inferior a 0,5% sobre 

o valor do item apurado após cada lance. 

dados técnicos quando for o caso. No referido preço deverão estar incluídas quaisquer 

vantagens, abatimentos, impostos, taxas e contribuições sociais, obrigações 

trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, que eventualmente incidam sobre a 

operação; ou, ainda, despesas com transporte ou terceiros, que correrão por conta do 

licitante vencedor. 

6.3. Serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no 

preço até, no máximo, duas casas decimais após a vírgula. 

6.4. A proposta será pelo menor preço por item apurado após a etapa dos 

lances e de acordo com as especificações do produto. 

 

7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS: 

7.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital, o 

autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 5% (cinco por 

cento) superiores àquela, poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, na forma 

dos itens subseqüentes, até a proclamação do vencedor. 

7.2. Não havendo, pelo menos 03 (três) ofertas nas condições definidas no 

subitem anterior, poderão os autores das melhores propostas, até o máximo de 03 

(três), oferecerem novos lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os preços 

oferecidos nas propostas escritas. 

7.3. No curso da sessão, os autores das propostas que atenderem aos 

requisitos dos itens anteriores serão convidados, individualmente, a apresentarem 

novos lances verbais e sucessivos, em valores distintos e decrescentes, a partir do 

autor da proposta classificada de maior preço, até a proclamação do vencedor. 

7.4. Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem preços iguais, será 

realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances. 

7.5. A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida 

a palavra ao licitante, na ordem decrescente dos preços. 

7.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate. 

7.6.1. Será vedada ainda, a consulta a agentes externos ao certame, tal como 

a utilização de aparelho celular ou similar para obter valores nos lances, tendo em 
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vista a celeridade do processo, onde esses macetes tendem a retardar o 

procedimento. 

7.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se o 

proponente desistente às penalidades constantes no item 13 - DAS PENALIDADES 

deste Edital. 

 7.8. A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo 

Pregoeiro, implicará a exclusão do licitante da etapa de lances verbais e na 

manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de ordenação das 

propostas. 

7.9. Caso não se realize lance verbal, será verificado a conformidade entre a 

proposta escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação, 

podendo, o Pregoeiro, negociar diretamente com o proponente para que seja obtido 

preço melhor. 

7.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocados pelo 

Pregoeiro, os licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances. 

7.11. Encerrada as etapas competitivas e ordenadas às ofertas, de acordo com 

o menor preço apresentado, o Pregoeiro verificará a aceitabilidade da proposta de 

valor mais baixo. 

7.12. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e 

aceitáveis. Será declarado vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo 

com as especificações deste edital, com o preço de mercado e ofertar o menor preço 

unitário.  

7.13. Serão desclassificadas: 

a) as propostas que não atenderem às exigências contidas no objeto desta 

licitação; as que contiverem opções de preços alternativos; as que forem omissas em 

pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas, ou que se oponham a qualquer 

dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem aos requisitos do ITEM 6; 

b) as propostas que apresentarem preços manifestamente inexeqüíveis; 

c) as propostas que não apresentem as especificações exigidas. 

7.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não 

previstas no edital. 
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7.15. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate 

ficto, previsto no art. 44, § 2°, da Lei Complementar 123/06, sendo assegurado, como 

critério do desempate, preferência de contratação para as microempresas, as 

empresas de pequeno porte e as cooperativas que atenderem ao item 4.5. e 4.5.1, 

deste edital. 

7.15.1. 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 5% (cinco por cento) à proposta de menor valor. 

7.16. Ocorrendo o empate, na forma do item anterior, proceder-se-á da 

seguinte forma: 

a) A microempresa, a empresa de pequeno porte ou a cooperativa detentora da 

proposta de menor valor será convocada para apresentar, no prazo de 5 (cinco) 

minutos, nova proposta, inferior aquela considerada, até então, de menor preço, 

situação em que será declarada vencedora do certame. 

b) 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 item 7.15.1 deste edital, a apresentação de nova proposta, no prazo 

previsto na alínea “a” deste item. 

7.17. Se nenhuma microempresa, empresa de pequeno porte ou cooperativa, 

satisfazer as exigências do item 7.16 deste edital, será declarado vencedor do certame 

o licitante detentor da proposta originariamente de menor valor. 

7.18. O disposto nos itens 7.15 a 7.17, deste edital, não se aplica às hipóteses 

em que a proposta de menor valor inicial tiver sido apresentada por microempresa, 

empresa de pequeno porte ou cooperativa que atenderem ao item 4.5 e 4.5.1. deste 

edital. 

7.19. Da sessão pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, 

sem prejuízo de outros, o registro dos licitantes credenciados, das propostas escritas e 

verbais apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação exigida 

para habilitação e dos recursos interpostos. 

7.20. A Sessão Pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo 

todas e quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto 

ao Departamento de Compras e Licitações deste Município, conforme subitem 15.1 

deste Edital. 



PROCESSO LICITATÓRIO N° 001/2014 

PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2014 

 

7.21. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada 

nova data para continuação dos trabalhos, devendo ficar intimados, no mesmo ato, os 

licitantes presentes. 

 

8. DA HABILITAÇÃO: 

8.1. Para fins de habilitação neste Pregão, o licitante deverá apresentar dentro 

do ENVELOPE Nº 02, os documentos de habilitação a seguir. 

8.2. Para as empresas cadastradas no Município, a documentação poderá ser 

substituída pelo seu Certificado de Registro de Fornecedor, desde que seu objetivo 

social comporte o objeto licitado e o registro cadastral esteja dentro do prazo de 

validade e a documentação solicitada para a presente licitação conste nos Cadastro 

de Fornecedores do Município.  

8.3. Também serão aceitos Certificados de Registro de Fornecedores emitidos 

pelo Governo Federal ou pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul. 

OBS.: Caso algum dos documentos fiscais obrigatórios exigidos para cadastro 

(elencados abaixo) esteja com o prazo de validade expirado, a licitante deverá 

regularizá-lo no órgão emitente ou anexá-lo como complemento ao certificado 

apresentado, sob pena de inabilitação: 

8.4. As empresas não-cadastradas deverão fazer prova dos seguintes 

documentos, em vigor na data da abertura da Sessão Pública do Pregão. 

8.4.1. HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

8.4.1.1. Pessoa Jurídica  

a) Cédula de identidade dos diretores ou proprietário; 

b) Declaração de Firma Individual, no caso de empresa individual; 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente 

registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de sociedades por 

ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores. 

d) Decreto de autorização, devidamente publicado, 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; 
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e) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de 

prova de investidura ou nomeação da diretoria em exercício. 

 

8.4.2. REGULARIDADE FISCAL 

 

8.4.2.1. Pessoa Jurídica 

a) Certidão de Regularidade, da Secretaria da Receita Federal, e Certidão 

Quanto à Dívida Ativa da União, da Procuradoria da Fazenda Nacional ou a Certidão 

Conjunta Negativa de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União 

emitida pela Receita federal do Brasil; 

b) Certidão Negativa de débitos para com a Fazenda Estadual do domicílio da 

sede da licitante; 

c) Certidão Negativa de débitos para com a Fazenda Municipal do domicílio da 

sede da licitante; 

d) Certificado de Regularidade do FGTS (CRF) perante o Fundo de Garantia 

do Tempo de Serviço; 

e) Certidão Negativa de Débito (CND/INSS) perante a Seguridade Social.  

f) Declaração de que não está descumprindo o disposto no art. 7°, inciso 

XXXIII, da Constituição Federal, assinada pelo representante legal da licitante, 

conforme ANEXO IV. 

           g) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), perante a Justiça do 

Trabalho. 

8.4.3. O envelope de documentação deste pregão que não for aberto ficará em 

poder do pregoeiro pelo prazo de 10 (dez) dias, a partir da homologação da licitação, 

devendo o licitante retirá-lo, após aquele período, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de inutilização do envelope. 

Obs. Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatório, 

poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por 

tabelião ou ainda publicação em órgão da imprensa oficial, ficando aqueles obtidos por 

meio da Internet dispensados de autenticação e sujeitos a sua verificação. 
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9. DA ADJUDICAÇÃO: 

9.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no Edital, a licitante será 

declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame. 

9.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitatórias, o Pregoeiro 

inabilitará a licitante e examinará as ofertas subseqüentes 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 o proponente para que seja obtido preço 

melhor. 

9.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro 

proclamará a vencedora, proporcionando, a seguir, a oportunidade aos licitantes para 

que manifestem a intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta dessa 

manifestação, imediata e motivada, importará na decadência do direito de recurso por 

parte do licitante. Constará na ata da Sessão a síntese das razões de recurso 

apresentadas, bem como o registro de que todos os demais licitantes ficaram 

intimados para, querendo, manifestarem-se sobre as razões do recurso no prazo de 

03 (três) dias corridos, após o término do prazo da recorrente, proporcionando-se, a 

todos, vista imediata do processo. 

 

10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS: 

10.1. Tendo o licitante manifestado motivadamente a intenção de recorrer na 

Sessão Pública do Pregão, terá ele o prazo de 03 (três) dias corridos para 

apresentação das razões de recurso. 

10.2. Os demais licitantes, já intimados na Sessão Pública supracitada, terão o 

prazo de 03 (três) dias corridos para apresentarem as contra-razões, que começará a 

correr do término do prazo da recorrente. 

10.3. A manifestação na Sessão Pública e a motivação, no caso de recurso, 

são pressupostos de admissibilidade dos recursos. 

10.4. As razões e contra-razões do recurso deverão ser encaminhadas, por 

escrito, ao Pregoeiro, no endereço mencionado no preâmbulo deste Edital. 

10.5. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante importará a 

decadência do direito de recurso. 
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11. DA ENTREGA/DO RECEBIMENTO E DO PRAZO: 

            11.1.  Local/ Prazo de Entrega Os prazos para entrega dos softwares 

adjudicados, contados em dias, ficam assim fixados, contados do recebimento das 

respectivas Ordens de Serviços: Em todos os itens serão de no máximo 30 dias a 

partir da ordem da autorização; 

            11.2. Após a apresentação e entrega, a CÂMARA MUNICIPAL DE COXILHA  

terá 10 (Dez) dias úteis para examinar os softwares, exceto quando o aceite depender 

de laudo ou parecer técnico; 

            11.3. A CÂMARA MUNICIPAL DE COXILHA terá direito de a qualquer tempo, 

previamente ao aceite, ou durante o prazo de garantia os softwares ofertados e 

entregues, proceder à análise técnica e de qualidade, diretamente ou por intermédio 

de terceiros por ele escolhido. Se rejeitados, deverão ser substituídos imediatamente 

pela Contratada, sem qualquer ônus para a 

CÂMARA MUNICIPAL DE COXILHA; 

            11.4. A Contratada deverá ser a proprietária do software, responderá inteira e 

solidariamente pela qualidade e autenticidade destes, obrigando a substituir, as suas 

expensas, no todo ou em parte, aqueles em que se verificarem vícios, defeitos, 

incorreções, resultantes da fabricação constatada visualmente ou em laboratório, 

correndo estes custos por sua conta; 

           11.5. O aceite dos equipamentos pela CÂMARA MUNICIPAL DE COXILHA, 

não exclui a responsabilidade civil da Contratada por vícios de quantidade, qualidade 

ou disparidade com as especificações técnicas exigidas no Edital, atribuídas pela 

Contratada, verificados posteriormente, garantindo se a CÂMARA MUNICIPAL DE 

COXILHA As faculdades previstas no artigo18 da Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa 

do Consumidor); 

            11.6.  Os softwares deverão atender à legislação a eles pertinente. 

 

12. DO TREINAMENTO: 

12.1. Durante a vigência do contrato, serão treinados, para uso do sistema 

informatizado, os 

Servidores indicados pela Câmara, englobando o corpo profissional de atendimento e 

equipe administrativa, de forma a garantir adequada e plena utilização do sistema 



PROCESSO LICITATÓRIO N° 001/2014 

PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2014 

 

informatizado oferecido, em grupos de no mínimo 3 (três), conforme descrição do 

Anexo I – Termo de Referência. 

 

13. DO PAGAMENTO E DA RECOMPOSIÇÃO DO EQUILIBRIO ECONOMICO 

FINANCEIRO DO CONTRATO: 

            13.1. O valor da parcela mensal será calculado a partir do valor final da 

proposta ofertada pelo licitante vencedor, de acordo com o cronograma de 

desembolso financeiro. 

            13.2. O pagamento do valor será feito, através de depósito em conta corrente 

ou cheque nominal a empresa, o que devera ocorrer em prazo não superior a 30 

(trinta) dias a contar da apresentação da respectiva fatura devidamente atestada pelo 

responsável pelo recebimento do produto/serviço. 

            13.3. Eventual erro nos valores constantes da nota fiscal/fatura será 

comunicado à contratada, ficando o pagamento sustado até a correção do erro. 

            13.4. O pagamento fica condicionado a que a contratada atenda todas as 

condições de 

habilitação no que diz respeito à regularidade fiscal. 

 

14. DAS PENALIDADES: 

14.1. A recusa pelo fornecedor em entregar o objeto adjudicado acarretará a 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da proposta. 

14.2. O atraso que exceder ao prazo fixado para a entrega, acarretará a multa 

de 0,5 (zero vírgula cinco por cento), por dia de atraso, limitado ao máximo de 10% 

(dez por cento), sobre o valor total que lhe foi adjudicado. 

14.3. O não-cumprimento de obrigação acessória, sujeitará o fornecedor à 

multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total da obrigação. 

14.4. Nos termos do artigo 7º da Lei nº 10.520, de 17-07-2002, o licitante, sem 

prejuízo das demais cominações legais e contratuais, poderá ficar, pelo prazo de até 

05 (cinco) anos, impedido de licitar e contratar com a União, Estados, Distrito Federal 

ou Municípios, e descredenciado do Cadastro do Município, nos casos de: 

a) ausência de entrega de documentação exigida para habilitação; 
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b) apresentação de documentação falsa para participação no certame; 

c) retardamento da execução do certame, por conduta reprovável;  

d) não-manutenção da proposta escrita ou lance verbal, após a adjudicação; 

e) comportamento inidôneo; 

f) cometimento de fraude fiscal; 

g) fraudar a execução do contrato; 

h) falhar na execução do contrato. 

14.5. Na aplicação das penalidades prevista no Edital, o Município considerará, 

motivadamente, a gravidade da falta, seus efeitos, bem como os antecedentes do 

licitante ou contratado, podendo deixar de aplicá-las, se admitidas as suas 

justificativas, nos termos do que dispõe o artigo 87, "caput", da Lei nº 8.666/93. 

14.6. As penalidades serão registradas no cadastro do contratado, quando for o 

caso. 

14.7. Nenhum pagamento será efetuado enquanto pendente de liquidação 

qualquer obrigação financeira que for imposta ao fornecedor em virtude de penalidade 

ou inadimplência contratual. 

 

15. IMPUGNAÇÕES AO EDITAL E RECURSOS 

15.1. Tendo o licitante manifestado motivadamente a intenção de recorrer na 

Sessão Pública do Pregão, terá ele o prazo de 03 (três) dias corridos para 

apresentação das razões de recurso. 

15.1.1. A apresentação de recurso será dirigida à Comissão de Licitação, 

dentro do prazo previsto no item 14.1, sendo sua forma de apresentação a constante 

no Art. 2º da Lei Federal nº 9.800/99, ou poderá ser protocolada no Protocolo Geral do 

Município, durante o horário de expediente, que se inicia as 7:45 às 11:45 e das 13:30 

às 17:30 horas, de segunda a sexta – feira; 

15.2. Dos demais atos relacionados com o pregão o recurso dependerá de 

manifestação do licitante ao final da sessão pública, fazendo constar em ata a sua 

intenção de interpor recurso com a síntese das suas razões, sendo-lhe concedido o 

prazo de 03 (três) dias úteis para apresentar memoriais relacionados à intenção 

manifestada, ficando os demais licitantes desde logo intimados para apresentar 
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contra-razões em igual número de dias, que começarão a contar ao término daquele 

prazo, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos. 

15.3. A falta de manifestação motivada e imediata importará a preclusão do 

direito de recurso; 

15.4. Não serão aceitos como recursos as alegações e memoriais que não se 

relacionem às razões indicadas pelo licitante na sessão pública; 

15.5. o recurso contra decisão do pregoeiro não terá efeito suspensivo e o seu 

acolhimento importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento; 

 

16. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

16.1. Quaisquer informações ou dúvidas de ordem técnica, bem como aquelas 

decorrentes de interpretação do Edital, deverão ser solicitadas por escrito, à Câmara 

Municipal de Coxilha, no Departamento de Compras e Licitações, sito na Avenida 

Fioravante Franciosi, nº 68, ou pelo telefone (54) 3379-1180, em horário de 

expediente, preferencialmente, com antecedência mínima de 02 (dois) dias da data 

marcada para recebimento dos envelopes. 

16.2. Os questionamentos recebidos e as respectivas respostas com relação 

ao presente Pregão encontrar-se-ão à disposição de todos os interessados no 

Departamento de Compras e Licitações. 

16.3. Ocorrendo à decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que 

impeça a realização do certame na data marcada, todas as datas constantes deste 

Edital serão transferidas, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente 

normal subseqüentes aos ora fixados. 

16.4. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que os licitantes façam constar 

em sua documentação o endereço e os números de fax e telefone e e-mail. 

16.5. Todos os documentos, exigidos no presente instrumento convocatório, 

poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por 

tabelião, ou publicação em órgão da imprensa oficial. 

16.6. O proponente que vier a ser contratado ficará obrigado a aceitar, nas 

mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem 

necessários, por conveniência do Município de Santo Antônio do Planalto, dentro do 

limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei nº 8666/93, sobre o valor inicial contratado. 
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16.7. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por 

motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro. 

16.8. A Administração poderá revogar a licitação por interesse público, 

devendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de 

indenizar (art. 49 da Lei Federal nº 8666/93). 

16.9. São anexos deste Edital: 

ANEXO I - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS/TERMO DE 

REFERENCIA  

ANEXO II - DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO AS CONDIÇÕES DE 

HABILITAÇÃO 

ANEXO III - MODELO DE CREDENCIAMENTO 

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE MENORES 

ANEXO V - DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE 

ANEXO VI - MINUTA DE CONTRATO 

16.10. Fica eleito, de comum acordo entre as partes, o Foro da Comarca de 

Passo Fundo RS, para dirimir quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato 

decorrente, com expressa renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja. 

 

Coxilha, RS, 10 de setembro de 2014. 

 

 

Fernando de Albuquerque 

Presidente do Poder Legislativo 
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ANEXO I 

EDITAL N° 001/2014 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 001/2014 

PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2014 

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS 

TERMO DE REFERÊNCIA  

 

 Apresentamos nossa proposta para fornecimento do objeto do Pregão nº 

001/2014, acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo: 

 

I - DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS E SISTEMAS A SEREM CONTRATADOS 

 

SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 

 

 As especificações a seguir definem as características obrigatórias que 

devem ser aplicáveis ao SOFTWARE, sendo que a licitante que apresentar a proposta 

vencedora deverá ser convocada para o teste de conformidade da solução objeto 

deste edital a fim de comprovar o atendimento das características obrigatórias que 

declarou atender. Caso a solução da licitante não seja aprovada no teste de 

conformidade, a mesma será desclassificada, sendo convocadas para a realização 

deste teste as demais licitantes, por ordem de classificação. 

 

Características Obrigatórias: 

 

Item Descrição 

1 Aplicativos Multiusuários; 
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2 
O Servidor de Aplicativos e Servidor da Base/Banco de Dados, deverão rodar sob 

plataforma Linux Kernel 2.4 ou superior; 

3 Estações clientes deverão rodar sob plataformas Windows XP ou superior; 

4 O sistema deverá ser compatível com impressoras matriciais, jato de tinta e laser; 

5 
Possuir atualizações on-line dos dados de entrada, permitindo acesso às informações 

atualizadas imediatamente após a transação; 

6 
Possibilitar que os aplicativos possam ser acessados por usuários remotos, utilizando 

a internet como meio de acesso. 

7 

O sistema deverá possuir o registro de todas as operações efetuadas pelos usuários, 

disponibilizando data e hora, rotina acessada, usuário identificando o que foi realizado 

no sistema. 

 

1. SOFTWARE DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL 

 

 Este módulo deverá administrar todos os assuntos referentes à gestão pessoal 

dos servidores municipais, tais como cadastro de funcionários, processamento de 

folha de pagamento, emissão de relatórios. Segue a descrição dos itens obrigatórios, 

assim como os pontuáveis. 

 

Características Obrigatórias: 

Item Descrição 

1 
Permitir a captação e manutenção de informações pessoais e funcionais de pessoal 

ativo ou inativo; 

2 
Permitir o controle das funções em caráter de confiança, que o servidor venha a 

desempenhar; 

3 
Manter o registro das informações históricas, necessárias às rotinas anuais para 

cálculo de 13º Salário, rescisões de contrato e férias; 
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4 

Permitir parametrização de dados para cálculo de Salário Família, Insalubridade, 

Salário Mínimo, Percentual de Vale Transporte, Tabela de Imposto de Renda, INSS, 

Regime Estatutário; 

5 

Permitir o cálculo para pagamento do pessoal ativo, inativo e pensionistas, tratando 

adequadamente pensões e benefícios, permitindo recálculos geral, parcial ou 

individual; 

6 Permitir a padronização de classes salariais, contendo valores de salários; 

7 
Possuir rotinas que permitam administrar salários, possibilitando reajustes globais e 

parciais; 

8 
Permitir a inclusão de valores variáveis na folha como os provenientes de horas 

extras, periculosidade, insalubridade; 

9 Possuir rotina de cálculo de rescisões de contrato de trabalho e GRFC; 

10 
Permitir a integração com o módulo contábil, para provisão da Folha, INSS, IR, 

Previsão 13º salário e Previsão de Férias; 

11 
Permitir a geração de informações anuais como DIRF, RAIS e Comprovante de 

Rendimentos Pagos, nos padrões da legislação vigente; 

12 Permitir a emissão do contra cheques; 

13 Permitir a geração de arquivos para crédito em conta corrente bancária; 

14 Permitir o cadastro de Departamentos, Setores e Seções; 

15 
Permitir o tratamento de cada evento incidente sobre o salário, com possibilidade de 

modificação na fórmula de cálculo; 

16 
Possuir controle dos Tomadores de serviço, pagamentos por RPA, Nota Fiscal e 

outros, integrando essas informações para DIRF; 

17 Permitir o Cálculo e Emissão de Aviso, Recibo e Abono de Férias; 

18 

Permitir o controle automático dos períodos de benefícios concedidos devido ao 

tempo de serviço (anuênio, triênio, quinquênio), com controle de prorrogação ou 

perda por faltas e afastamentos; 

19 Permitir o cálculo de folha complementar; 
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20 Permitir a integração com os sistemas de relógio ponto; 

21 
Permitir geração e edição de documentos admissionais, demissionais e outros pelos 

usuários; 

22 Permitir cadastro e manutenção de índices monetários; 

23 
Permitir o cadastro das atividades dos funcionários, relacionando com as respectivas 

CBOs; 

24 
Permitir o cadastro de eventos de descontos fixos e variáveis no salário do 

funcionário, tais como contribuições e mensalidades sindicais; 

 

25 

Permitir o cadastro setorial dos funcionários, contemplando uma hierarquia de no 

mínimo três níveis; 

26 
Permitir o controle de pagamentos a autônomos com integração automática ao 

SEFIP; 

27 
Possuir relatório sintético de evento por tipo de movimento (exemplo: rescisões do 

mês, férias do mês) além do movimento geral do período; 

28 
Permitir o cadastro de dados dos bancos com os quais a prefeitura mantenha 

convênios; 

29 
Permitir o controle automático das classes e níveis salariais, determinando o tempo 

de serviço e possibilitando a troca automática de classes e salários; 

 

 

2. SOFTWARE CONTÁBIL – FINANCEIRO 

 

 Este Sistema controla as transações financeiras orçamentárias ou extra 

orçamentárias que ocorrerem no decorrer do exercício fiscal. Utilizando o principio da 

integração entre os módulos do sistema. O Contabilidade é o grande módulo 

responsável pelos processos contábeis ocorridos durante a operação do sistema. 

Face à total integração do sistema, todos os lançamentos contábeis de fatos 

orçamentários são gerados automaticamente durante a execução da receita e da 

despesa. Assim, cabe à Contabilidade o controle dos fechamentos mensais e anuais, 

além de eventuais lançamentos contábeis manuais. Desta forma, a Contabilidade 
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passa a atuar como um grande suporte às operações de execução da receita, 

despesa e auditoria destes processos. 

 Além disto, cabe ao Contabilidade a responsabilidade pela consolidação 

dos balanços, da apuração de resultados e da emissão dos relatórios e documentos 

de prestação de contas, conforme estabelecido pelas Leis Nº.4320/1964, 101/2000, 

portarias da STN e pelas Instruções Técnicas do Tribunal de Contas. 

 

Características Obrigatórias: 

 

Item  Descrição 

1 

Permitir o Controle da data de conciliação contábil pelo departamento contábil 

bloqueando alteração ou exclusão, em todo o sistema de informações, registros 

que gerem mudanças no movimento contábil conciliado; 

2 

Permitir usar o Empenho para comprometimento dos créditos orçamentários, a 

Nota de Lançamento, ou documento equivalente definido pelo Município para a 

liquidação de receitas e despesas e a Ordem de Pagamento para a efetivação 

de pagamentos; 

3 

Permitir que ao final do exercício, os empenhos que apresentarem saldo 

possam ser inscritos em restos a pagar, de acordo com a legislação, e 

posteriormente liquidados ou cancelados; 

4 
Permitir iniciar mês ou ano, mesmo que não tenha ocorrido o fechamento 

contábil do anterior, atualizando e mantendo a consistência dos saldos; 

5 
Permitir lançamentos automáticos provenientes dos sistemas de arrecadação, 

gestão de pessoal, compras de materiais, patrimônio e licitações e contratos; 

6 
Permitir a transferência automática para o exercício seguinte de saldos de 

balanço no encerramento do exercício; 

7 Permitir estorno de lançamento nos casos em que se apliquem; 
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8 

Permitir a apropriação de custos na emissão ou liquidação do empenho, 

podendo utilizar quantos centros de custos sejam necessários por 

empenho/liquidação; 

9 
Permitir controle de reserva de dotações, possibilitando seu 

complemento/anulação e baixa através da emissão do empenho; 

10 
Permitir a configuração do formulário de empenho, pelo próprio usuário, de 

forma a compatibilizar o formato da impressão com os modelos da entidade; 

11 
Permitir controle dos empenhos de recursos antecipados (Adiantamentos, 

Subvenções, Auxílios e Contribuições); 

12 Permitir controle de empenho referente a uma fonte de recurso; 

13 Gerar relatórios e arquivos em meio eletrônico solicitado na LRF; 

14 
Emitir relatório da proposta orçamentária consolidada (administração direta e 

indireta) conforma exigido pela Lei Complementar 101/2000 (LRF); 

15 
Emitir os relatórios dos arquivos exigidos pelo TCE/RS para prestação de 

contas da LRF; 

16 Permitir emissão dos demonstrativos da Lei 4320/64 e suas alterações legais; 

17 
Gerar informações para importação no SIAPC - Sistema de Informações 

p/Auditoria e Prestação de Contas do Tribunal de Contas do RS; 

18 
Permitir a realização automática dos Lançamentos de Encerramento de 

Exercício; 

19 Permitir a consulta de movimentos contábeis de anos anteriores; 

20 
Permitir a criação do Plano Contábil de acordo com o padrão estabelecido pelo 

Tribunal de Contas do Estado; 

21 Permitir dispositivo de bloqueio após conciliação contábil diária; 
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22 
Possuir definição no Plano de Contas de históricos padrões para Débito e 

Crédito por conta; 

23 

Permitir o cadastro do Plano Contábil das contas e seus respectivos saldos do 

exercício anterior. As contas possuem um código reduzido sequencial e um 

código de classificação contábil em 8 níveis; 

24 Permitir a emissão de Diário – Livro Fiscal; 

25 
Permitir a geração automática de Empenhos a partir do Cálculo do Sistema de 

Folha de Pagamento; 

26 
Permitir a integração das Notas de Receitas e Despesas Extras referente ao 

Módulo Recursos Humanos; 

27 Permitir Conciliação Bancária Diária; 

28 
Permitir a emissão de cheques de qualquer lay-out ou em EPC (Equipamento 

Preenchimento de Cheque); 

29 Permitir emissão de Boletim de Caixa, Boletim da Receita e da Despesa; 

30 Permitir demonstrativo Financeiro dos Pagamentos e Cheques Emitidos; 

31 
Permitir a definição do Plano de Contas de acordo com o padrão estabelecido 

pelo TCE/RS; 

32 Permitir o cadastro único de credores/fornecedores; 

33 

Permitir geração automática de lançamentos:  

 De abertura de Orçamento dos valores orçados de Despesas e Receitas;  

-Despesa Empenhada, quando do empenho;  

-Despesa Liquidada, quando da liquidação;  

 

-Pagamento de Despesa, quando do pagamento;  
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-Mutações Patrimoniais, quando da liquidação de Aquisições de Patrimônio;  

-Estorno de Empenho, Estorno de Liquidação e Estorno de Pagamento;  

-Pagamento de Restos a Pagar e Estorno de Restos a Pagar; 

-Integração total com o Departamento Financeiro com geração automática de 

todos os lançamentos oriundos de movimentação de Caixa ou Bancos;  

-Receita Lançada e Receita Prevista;  

-Estorno de Receita;  

-Créditos Especiais, Extraordinários, Suplementares e Redução Orçamentária; 

34 
Permitir a emissão de qualquer relatório de qualquer período de movimento sem 

que seja necessário retorno de backups; 

35 
Permitir a emissão do Razão Analítico Contábil, Credores, Receitas e Despesas 

Empenhadas e Pagas; 

36 
Permitir a Emissão do Balancete Contábil Mensal ou Acumulado, Analítico ou 

Sintético; 

37 
Permitir a emissão do Diário Contábil, Despesas Empenhadas/Pagas e 

Receitas; 

38 

Permitir a emissão de Relatório das Receitas Orçada/Arrecadada com opção 

para análise diária, mensal ou acumulada, possibilitando relatório Analítico ou 

Sintético, com análise vertical de percentuais de arrecadação; 

39 
Permitir a emissão de Relatório Contábil de Recursos Recebidos, Analítico ou 

Sintético; 

40 

Permitir a emissão de Relatório das Despesas por Órgão ou Categoria 

Econômica com opções de análise entre Autorizada/Realizada em valores e em 

percentuais, Empenhadas/Pagas para análise diária, mensal, acumulada de 

determinado período no exercício financeiro; 

41 
Permitir a emissão do Demonstrativo de Gastos por Centro de Custos baseados 

em despesas empenhadas ou pagas em qualquer período diário; 
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42 

Permitir a emissão de Relatórios de Empenho, baseados na Emissão, 

Vencimento, Pagamento, selecionáveis por Credor, Centro de Custos, Dotação 

Orçamentária e Recursos Vinculados; 

43 Permitir a emissão da posição geral dos Empenho quanto à liquidação; 

44 
Permitir a emissão da posição de Restos à Pagar baseado não somente na data 

atual, mas em qualquer data solicitada; 

45 
Permitir a emissão de Demonstrativo dos Recursos e Aplicações MDE, 

FUNDEB, Ensino Fundamental e ASPS; 

46 
Permitir a emissão de Demonstrativo da Execução Orçamentária de Despesa e 

Receita; 

47 Permitir o Demonstrativo da Execução Orçamentária de Despesa e Receita; 

48 Permitir a emissão de Ordens de Pagamentos; 

49 

Permitir a geração de pagamentos em meio magnético para ser encaminhado 

aos bancos para o pagamento à Fornecedores/Credores, bem como a recepção 

dos arquivos de retorno com a apropriação ou não dos Depósitos; 

50 
Geração de arquivos nos padrões estabelecidos pelo TCE-RS para atender o 

SIAPC; 

51 
Geração de arquivos nos padrões estabelecidos pelo TCE-RS para atender o 

Sistema de Auditoria; 

52 
Geração de arquivos nos padrões estabelecidos pelo Ministério da Saúde para 

atender o MGS. 
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3. SOFTWARE PARA TESOURARIA 

 

 O módulo de Tesouraria/Caixa é responsável por todo o fluxo financeiro do 

sistema. Este módulo conta com recursos de fluxo de caixa, demonstrativos de saldos 

bancários, execução do controle de credores, controle de aplicação financeira, entre 

outros. Controla e contabiliza, automaticamente, a movimentação financeira. 

 

Características Obrigatórias: 

 

Item Descrição 

1 

Possuir integração com o sistema de arrecadação possibilitando a cobrança e a baixa 

automática de tributos pagos na tesouraria, bem como a classificação automática das 

receitas; 

2 Permitir a emissão de cheques e respectivas cópias; 

3 Conciliar os saldos das contas bancárias, emitindo relatório de conciliação bancária; 

4 
Permitir conciliar automaticamente toda a movimentação de contas bancárias dentro 

de um período determinado; 

5 
Permitir a geração de bloquetos em meio magnético, ajustável conforme as 

necessidades do estabelecimento bancário; 

6 
Possuir integração com o sistema de arrecadação de forma a efetuar automática a 

baixa dos tributos pagos diretamente na tesouraria; 

7 
Possuir total integração com o sistema contábil efetuando a contabilização 

automática dos pagamentos e recebimentos efetuados pela tesouraria; 

8 Permitir a autenticação eletrônica de documentos; 

9 Permitir agrupar diversos pagamentos a um mesmo fornecedor em um único cheque; 

10 Permitir a emissão de Ordem de Pagamento; 

11 
Permitir que em uma mesma Ordem de Pagamento possam ser agrupados diversos 

empenhos para um mesmo fornecedor; 
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12 Permitir a autenticação dos documentos diários; 

13 Permitir o lançamento de pagamento de empenho e despesas extra - orçamentárias; 

14 Permitir a emissão de gráficos gerenciais; 

15 
Permitir efetuar movimento de caixa e extra-caixa gerando lançamentos contábeis on-

line; 

16 
Permitir gerar automaticamente os lançamentos de caixa e extra caixa relativos a 

qualquer receita Orçamentária e Extra-Orçamentária recebidas pelo Município; 

17 Permitir a emissão de Boletins de Caixa, Boletim de Receita e Despesa; 

18 
Permitir a emissão do Caixa Diário, Demonstrativo de Saldos Bancários e de vários 

relatórios para controle das operações financeiras; 

19 
Permitir a execução do controle de credores, mantendo o controle e registro de todas 

as operações relacionadas com os fornecedores e prestadores de serviço; 

20 Permitir o Controle de aplicações financeiras; 

21 Permitir o Controle de Saldo Bancário; 

22 
Permitir autenticar recebimentos de tributos, pagamento de Empenho, pagamentos 

extra-orçamentários e recebimentos extra-orçamentários; 

23 

Permitir a emissão de cheque em formulário contínuo baseando nas ordens de 

pagamentos por empenho e por fornecedor de qualquer estabelecimento bancário ou 

através de interface com Impressoras de cheque; 

24 Permitir gerar lançamentos de Caixa a partir da autenticação do documento; 

25 Permitir Pagamentos parciais de Empenho; 

26 Permitir Liquidações parciais de Empenho; 

27 Permitir estornos parciais de pagamentos e de Empenho; 

28 
Permitir mensagem de Advertência em caso de pagamento de empenho a 

contribuintes com débitos na Secretaria da Fazenda; 

29 Permitir consultas analíticas ou sintéticas das autenticações realizadas no período; 

30 Permitir relatório analítico e sintético das autenticações realizadas no período; 
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31 Permitir relatório como resumo das autenticações do dia. 

32 Permitir controle de utilização do talonário de cheques 

 

 

4. SOFTWARE ORÇAMENTÁRIO 

 

 O módulo Planejamento Orçamentário é o grande responsável por gerar as 

propostas orçamentárias, ou Lei do Orçamento Anual. Além de proporcionar a geração 

da proposta, o Planejamento Orçamentário ainda auxilia a elaboração da Lei de 

Diretrizes Orçamentárias e do Plano Plurianual 

 

Características Obrigatórias: 

 

Item Descrição 

1 

Gerar a proposta orçamentária para o ano seguinte utilizando o orçamento do ano 

em execução e permitir a atualização do conteúdo e da estrutura da proposta 

gerada; 

2 

Disponibilizar, ao início do exercício, o orçamento aprovado para a execução 

orçamentária. Em caso de ao início do exercício não se Ter o orçamento aprovado, 

disponibilizar dotações conforme dispuser a legislação municipal; 

3 

Armazenar dados do orçamento e disponibilizar consulta global ou detalhada por 

órgão, fundo ou entidade da administração direta, autárquica e fundacional, inclusive 

empresa estatal dependente; 

4 

Permitir a gerência e a atualização da tabela de Classificação Econômica da Receita 

e Despesa, da tabela de componentes da Classificação Funcional Programática e da 

tabela de Fontes de Recursos especificadas nos anexos da Lei 4320/64 e suas 

atualizações, em especial a portaria 42 de 14/04/99 do Ministério do Orçamento e 

Gestão, Portaria Interministerial 163 de 04/05/2001 e Portaria STN 300, de 

27/06/2002; 
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5 

Permitir incluir informações oriundas das propostas orçamentárias dos órgãos da 

administração indireta para consolidação da proposta orçamentária do município, 

observando o disposto no artigo 50 inciso III da Lei Complementar 101/2000 (LRF); 

6 

Emitir relatório da proposta orçamentária municipal consolidada (administração direta 

e indireta) conforme exigido pela Lei 4320/64, Constituição Federal e pela Lei 

Complementar 101/2000 (LRF); 

7 

Emitir todos os anexos de orçamento, global e por órgão, fundo ou entidade da 

administração direta, autárquica e fundacional, inclusive empresa estatal 

dependente, exigidos pela Lei 4320/64 e pela Lei Complementar 101/2000 (LRF); 

8 Permitir o Controle dos Recursos Vinculados; 

9 
Permitir o Controle de Custos Administrativos através dos empenhos sem vinculação 

a estrutura de orçamento; 

10 Permitir o Controle de Recursos e Aplicações na Educação e Saúde; 

11 Permitir o Controle total dos Restos a Pagar; 

12 Emitir Demonstrativos da Lei de Responsabilidade Fiscal; 

13 Emitir relatórios para prestação de contas da Gestão da Saúde Municipal; 

14 Emitir os Demonstrativos da Gestão Fiscal; 

15 Permitir o cadastro do Orçamento das Despesas; 

16 Permitir o cadastro de Empenhos; 

17 Permitir o cadastro de orçamento das receitas; 

18 Permitir o Estorno de Receitas; 

19 Permitir os Estorno de Empenhos; 

20 Permitir o Cancelamento de Restos; 

21 Permitir a Liquidação de Receitas; 

22 Permitir a Liquidação de Restos à pagar; 

23 Permitir a utilização de Fonte de Recursos para destinação adequada de receitas; 
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24 Permitir realizar os empenhos e relacioná-los a custos administrativos; 

25 Permitir a reservas de dotação através da integração com o compra. 

 

 

5. SOFTWARE DE CONTROLE PATRIMONIAL 

 

 Permite o controle dos bens patrimoniais, controle dos bens recebidos 

ou cedidos em comodato a outros órgãos da administração pública. Controla, física e 

financeiramente, os bens patrimoniais, mantendo informações dos históricos e 

administrando suas movimentações. 

 

Características Obrigatórias: 

 

Item Descrição 

1 
Permitir o controle da destinação dos bens patrimoniais em desuso (alienação, 

sessão e baixa); 

2 Registrar e emitir relatórios das manutenções preventivas e corretivas dos bens; 

3 Manter registro histórico de todas a movimentação dos itens patrimoniais; 

4 Permitir registrar o processo licitatório, empenho e nota fiscal referentes ao item; 

5 Permitir transferência individual, parcial ou global de itens; 

6 
Integrar-se ao sistema contábil permitindo a contabilização da destinação, da 

depreciação e da reavaliação dos bens; 

7 
Permitir a emissão de relatórios analíticos e/ou sintéticos, com registro em ordem 

cronológica de todos os tipos de movimentações desde a aquisição do bem; 

8 Possuir cadastro único de Fornecedores; 

9 Permitir o controle total com relação à localização e bens com no mínimo 2 níveis de 



PROCESSO LICITATÓRIO N° 001/2014 

PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2014 

 

localização; 

10 Permitir o inventário de bens por localização; 

11 Permitir o controle de prazo de garantia da aquisição ou reparo; 

12 
Permitir o controle de Apólices de Seguros com tipos de coberturas e bens 

assegurados; 

13 Permitir o Controle de localização física dos itens do Imobilizado; 

14 
Permitir reavaliação, aceleração de depreciação, interrupção de depreciação, baixas 

parciais e transferências de itens patrimoniais; 

15 
Permitir Cadastrar/Alterar itens de patrimônio contendo dados de localização, 

compras (empenho), origem, atributos como cor, modelo, dimensões, observações; 

16 

Permitir o cadastro de bens automaticamente gerados pela liquidação com dados 

para identificação total do bem, com dados do documento fiscal de aquisição, 

fornecedor, data de aquisição, características, localização inicial, classificação 

contábil; 

17 
Permitir o registro para baixas de permanente, transferências de localizações, 

manutenções incorporadas ou não no valor contábil do bem; 

18 
Permitir cálculo de depreciações, amortizações e exaustões com integração contábil 

do movimento; 

19 Permitir o arquivamento de Foto digital do bem; 

20 
Permitir relatórios de cadastros de bens com limites do relatório selecionáveis pelo 

usuário; 

21 Permitir relatórios das movimentações dos bens por classificação Contábil; 

22 Emitir resumo da posição contábil das contas baseadas nos registros patrimoniais; 

23 Permitir a emissão de planilha para levantamento patrimonial; 

24 
Permitir a emissão de relatórios de bens por plaqueta, descrição, localização, 

classificação; 

25 
Permitir a emissão de relatórios de movimentações de baixas/aquisição/carga 

patrimonial/reparos; 
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26 
Permitir realizar Auditorias de Bens por localização através de Coletor de dados com 

comparativo automático entre o sistema e o físico; 

27 Permitir o Gerenciamento Eletrônico dos Documentos relativo aos bens; 

28 Permitir criar campos personalizados para inserção de dados no cadastro de bens. 

 

 

6. SOFTWARE PARA COMPRAS e LICITAÇÕES 

 

 O objetivo deste subsistema é controlar todos os processos de compras por 

requisições em conformidade com a Lei N.º 8.666. Desde a escolha de quais 

solicitações serão atendidas até a apuração dos vencedores dos processos e a 

emissão dos pedidos de empenho, recibos de entrega, etc. O Compras também emite 

todos os documentos necessários ao processo (convites, atas, editais, cotações e 

avaliação de preços e fornecedores), atendendo as regras para a montagem de 

processo de registros de preços, plurianuais e pregão eletrônico. 

 

Características Obrigatórias: 

 

Item Descrição 

1 
Registrar os processos licitatórios identificando o número do processo, objeto, 

requisições de compra a atender, modalidade de licitação e datas do processo; 

2 

Possuir meios de acompanhamento de todo o processo de abertura e julgamento da 

licitação, registrando a habilitação, proposta comercial, interposição de recurso, 

anulação, adjudicação e emitindo o mapa comparativo de preços; 

3 

Permitir o cadastramento de comissões julgadoras: especial, permanente, servidores 

e leiloeiros, informando as portarias e datas de designação ou exoneração e 

expiração; 

4 Permitir consulta ao preço praticado nas licitações, por fornecedor ou material; 
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5 

Permitir efetuar o registro do extrato contratual, da carta contrato, da execução da 

autorização de compra, da ordem de serviço, dos aditivos, rescisões, suspensão, 

cancelamento e reajuste de contratos; 

6 
Integrar-se com a execução orçamentária gerando automaticamente as autorizações 

de empenho e a respectiva reserva de saldo; 

7 

Permitir integração com o Sistema de Almoxarifado, permitindo pesquisas ao cadastro 

de materiais, mostrando no vídeo, como retorno, a especificação e o código do 

material a serem utilizados na elaboração das requisições de compras;   

8 Efetuar cálculo automático do preço médio dos materiais; 

9 
Permite gerar automaticamente o pedido de orçamento a ser enviado por e-mail ou fax 

aos fornecedores; 

10 

Permitir registrar propostas enviadas pelos fornecedores. O sistema gera o ganhador 

pelo menor preço por item, menor preço global ou ainda o usuário pode nomear o 

vencedor; 

11 
Permitir o registro de todos os eventos das licitações, com emissão e julgamento de 

quadros de preços; 

12 
Permitir o controle e execução de contratos, cartas contratos, pedidos, efetuando 

lançamento contábil de controle automático; 

13 Permitir gerador de relatórios e de documentos; 

14 Permitir o controle dos documentos de habilitação por fornecedor; 

15 
Permitir o cadastro único de Materiais e Serviços, sincronizado com sistema de 

Almoxarifados; 

16 

Permitir uma posição atualizada e em tempo real, das solicitações de Compras de 

todos as Secretarias, com verificação da situação do estoque atual para cada item 

solicitado; 

17 
Permitir a emissão da Solicitação de Despesa, Impacto Financeiro, Orçamentos, 

Registro de Preços e ordem compra totalmente integrado no Sistema; 

18 Permitir o lançamento dos valores oriundos de Orçamentos realizados; 

19 Permitir a geração e emissão de Ordens de Compra para aquisições de Materiais e/ou 

Serviços como sendo “dispensa de Licitação” e baseada nos registros de valores das 
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últimas propostas, compras ou processos licitatórios; 

20 Permitir o controle de compras com recebimento parcelado; 

21 
Permitir o bloqueio de compra quando atingir o limite de disponibilidade financeira 

e/ou dotação orçamentária não suficiente; 

22 
Permitir geração de textos padrões para serem utilizados no processo de Abertura, 

Desempate, Recebimento, Apuração ou Dispensa de Licitação; 

23 

Permitir registrar Licitação nas Modalidades: Convite, Tomada de Preços, 

Concorrência, Dispensa, Inexigibilidade, Retardamento, Pregão Presencial, Pregão 

Eletrônico, Leilão e Concurso; 

24 Permitir o registro das propostas, com apuração automática de resultado; 

25 
Efetuar automaticamente o registro contábil de todas as transações efetuadas no 

sistema; bem como a autorização de empenho integrado com a contabilidade; 

26 
Permitir o controle de acesso através de senhas hierarquizadas, atribuindo-se direitos 

de acessos às funções do Sistema por "grupo e por usuário"; 

27 Permitir Gerar Informações para o Pregão Eletrônico; 

28 

Permitir gerar e emitir todos os Relatórios e documentos necessários ao Processo de 

Abertura (Termo de Solicitação e Abertura, Parecer Jurídico, Mural Público, Contrato, 

Edital); 

29 

Permitir gerar e emitir todos os Relatórios e documentos necessários ao Processo de 

Recebimento e Resultado (Termo de Recebimento, Ata de Reunião, Mapa 

Comparativo, Mapa de Apuração, Termo de Homologação, Resumo de Licitação, 

Edital de Cientificação, Comunicação de Resultado, Termo de Revisão, Comprovação 

de Publicação, Relatório para Empenho); 

30 Permitir a emissão de Relatórios Gerenciais da Licitação; 

31 
Permitir a emissão de Relatórios de Processo de Desempate (Convocação para 

desempate e Ata de reunião de desempate); 

32 Permitir a emissão de Etiquetas; 

33 Permitir a emissão de relatórios gerenciais de Registro de Preços; 

34 Permitir relatórios de Contratos/Convênios Administrativos; 
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35 
Disponibilizar software compatível para digitação das Propostas por parte dos 

participantes; 

36 Permitir exportação dos Itens para o sistema Cidade Compras. 

37 

Permitir a configuração das contas de estoque e das contas de VPD (Variação 

Patrimonial Diminutiva) por espécie de fornecimento para lançamento automático no 

momento da entrada e saída dos produtos, visando atender as novas normas da 

contabilidade pública; 

 

 

7. SOFTWARE DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA 

 

Este módulo tem por finalidade atender a exigência da lei complementar N° 

131/2009 de 27 de maio de 2009, a fim de determinar a disponibilização de 

informações pormenorizadas sobre a execução orçamentária e financeira Municipal 

através do Site da Municipalidade. 

Características Obrigatórias: 

Item Descrição 

1 Permitir a consulta dinâmica da despesa por órgão, onde será possível verificar o total 

empenhado, liquidado e pago do órgão e ainda analisar individualmente cada 

empenho e seus materiais/serviços; 

2 Permitir a consulta dinâmica da despesa por função, onde será possível verificar o total 

empenhado, liquidado e pago da função e ainda analisar individualmente cada 

empenho e seus materiais/serviços; 

3 Permitir a consulta dinâmica da despesa por favorecido, onde será possível verificar o 

total empenhado, liquidado e pago do favorecido e ainda analisar individualmente cada 

empenho e seus materiais/serviços; 

4 Permitir a consulta da receita do mês e a acumulada. 
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PROPOSTA DE PREÇOS 

 

Softwares 

Valor da Instalação/Conversão 

de Dados/Implantação e 

Treinamento  

(1) 

Valor da Assessoria e 

Atualização Mensal 

por 12 meses  

(2) 

1. Recursos Humanos   

2. Contábil    

3. Financeiro   

4. Tesouraria   

5. Controle Orçamentário   

6. Controle Patrimonial   

7. Compras/Licitações   

8. Portal da 
Transparência 

  

TOTAL R$                   R$ 

TOTAL GLOBAL (1) + (2)  R$  

 

Valor Global por extenso:  
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 2. OUTROS SERVIÇOS: 

Descrição Valor em R$ 

Valor da hora técnica 

(Suporte/atualização/suporte) 

 

Valores de Diária para atendimento na Câmara  

 

 

 

Local Data     Carimbo da Empresa 

Assinatura do Responsável 
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ANEXO II 

EDITAL N° 001/2014 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 001/2014 

PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2014 

DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 

 

(Papel timbrado ou carimbo da empresa) 

A........................( Razão Social da empresa).................., CNPJ 

nº..................,localizada à................................ DECLARA, para fins de participação na 

licitação Pregão Presencial nº 001/2014, promovida pela Câmara Municipal de 

Coxilha RS, e sob as penas da lei, de que atende todas as exigências de 

HABILITAÇÃO contidas no referido Edital. 

 

Local e data. 

 _______________ 

 Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa 

 (firma reconhecida) 
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ANEXO III  

EDITAL N° 001/2014 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 001/2014 

PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2014 

MODELO DE CREDENCIAMENTO  

 

 Através do presente, credenciamos o(a) Sr.(a) 

__________, portador(a) da cédula de identidade nº __________ e do CPF nº 

__________, a participar da licitação instaurada pela Câmara Municipal de Coxilha, na 

modalidade de Pregão, sob o nº 001/2014, na qualidade de REPRESENTANTE 

LEGAL, outorgando-lhe plenos poderes para pronunciar-se em nome da empresa 

____________________, CNPJ nº __________, bem como formular propostas e 

praticar todos os demais atos inerentes ao certame. 

 Local e data. 

 _______________ 

 Assinatura do(s) dirigente(s) da empresa 

 (firma reconhecida) 

 _______________ 

 Nome do dirigente da empresa 

Obs.: 1. Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma pessoa 

deva assinar o credenciamento, a falta de qualquer uma delas invalida o documento 

para os fins deste procedimento licitatório. 

 2. Este credenciamento deverá vir acompanhado, obrigatoriamente, do 

documento exigido no subitem 4.2. letra "b.2", do edital. 
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ANEXO IV 

EDITAL N° 001/2014 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 001/2014 

PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2014 

DECLARAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE MENORES 

 

 

(Nome da Empresa), CNPJ nº __________________ sediada à (Endereço 

Completo) DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666, de 

21 de Junho de 1993, acrescido pela Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não 

emprega menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não 

emprega menor de 16 (dezesseis) anos. 

 

Ressalva; emprega menor, a partir de 14 (quatorze) anos na condição de aprendiz. 

 

________________, _____ de ___________________ de 2014 

 

___________________________________________________ 

(Nome completo do declarante) 

 

___________________________________________________ 

(Nº da CI do declarante) 

 

___________________________________________________ 

(Assinatura do declarante) 
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ANEXO V 

EDITAL N° 001/2014 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 001/2014 

PREGÃO PRESENCIAL N° 001/2014 

DECLARAÇÃO DE PROPRIEDADE  

 

 

 

 

(Nome da Empresa), CNPJ nº __________________ sediada à (Endereço 

Completo) DECLARA,  para os devidos fins que é proprietária do software. 

 

___________________________________________________ 

(Nome completo do declarante) 

 

___________________________________________________ 

(Nº da CI do declarante) 

 

___________________________________________________ 

(Assinatura do declarante) 
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ANEXO VI 

EDITAL N° 001/2014 

PROCESSO LICITATÓRIO N° 001/2014 
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MINUTA DE CONTRATO 

 

CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA PARA A 

MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, COM A FINALIDADE 

DE LICENCIAMENTO DE USO, COM MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA 

TÉCNICA DE SISTEMAS PARA AS ÁREAS DE: ORÇAMENTO, 

CONTABILIDADE E TESOURARIA, ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL, 

COMPRAS E LICITAÇÕES, PATRIMONIO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA; 

 

CONTRATANTE: CÂMARA DE VEREADORES DE COXILHA, entidade jurídica de 

direito público, com sede à Av. Fioravante Franciosi, nº 68 CEP 99145-000, inscrita no 

CNPJ sob o nº 13.524.704/0001-05, neste ato, representada pelo Presidente 

FERNANDO DE ALBUQUEQUE, brasileiro, solteiro, portador da carteira de 

identidade nº 1079765754, e registrado no CPF (MF) nº 003.705.950-50, e de outro 

lado, 

 

CONTRATADA: a empresa (...), com sede na cidade de (...), Estado de (...), à (...), 

nº.(..), Bairro (...), inscrita no CNPJ sob nº.(...), neste ato representada por seu (...), Sr. 

(...), portador do RG sob n°(...) e CPF sob nº(...). 

 

Firmam o presente Contrato, decorrente do Pregão Presencial nº 01/2014, regido pela 

Lei Federal nº. 10.520/02, e Lei Federal nº. 8.666/93 alterações posteriores e demais 

dispositivos legais pertinentes à espécie, e mediante as seguintes cláusulas e 

condições: 
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CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO E PRAZO DE EXECUÇÃO 

1.1. Trata o presente da contratação de licenciamento de uso, com manutenção e 

Assistência Técnica de sistemas de informática para as áreas de: Orçamentário, 

Contábil, Financeiro, Tesouraria, Administração de Pessoal, Compras e Licitações, 

Patrimonial e Portal da Transparência. 

1.2. Integram o presente contrato, como se aqui estivessem transcritas, todas as 

especificações contidas no edital respectivo e seus anexos, além da proposta da 

CONTRATADA. 

1.3. A contratação dar-se-á por 12 (doze) meses consecutivos, contados a partir do 

recebimento da Ordem de Serviço Inicial e emissão do Termo de Aceite, a ser emitida 

após a assinatura do contrato. 

Este contrato poderá ser prorrogado ou aditado, nos termos dos artigos 57 e 65 da Lei 

nº. 8.666/93 sendo que neste caso de prorrogação, os valores serão reajustados 

conforme índice de inflação, IGP-M (Índice Geral de Preços do Mercado) acumulado 

no período anual. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

2.1. Disponibilizar, em tempo hábil, todas as instalações, equipamentos e suprimentos 

necessários à perfeita execução dos serviços. 

2.2. Fornecer à CONTRATADA: 

2.2.1. Respeitar as condições estabelecidas pela CONTRATADA, para Locação dos 

Sistemas Aplicativos e suas respectivas características de funcionamento; 

2.2.2. Não ceder, em nenhuma hipótese, os direitos, usos e obrigações sem o 

conhecimento e autorização prévia da CONTRATADA; 

2.2.3. Criar um ambiente operacional adequado e de acordo com a especificação da 

CONTRATADA, sem nenhuma interferência e/ou responsabilidade da mesma; 

2.2.4. Testar, após a instalação dos Sistemas Aplicativos, o seu funcionamento, na 

presença e com a assistência técnica da CONTRATADA para dar à mesma a 

aceitação expressa; 
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2.2.5. Estabelecer orientações e determinações adequadas junto a seus empregados 

ou pessoas às quais venha a ser facilitado o acesso, no sentido de que os materiais e 

dados dos Sistemas Aplicativos sejam corretamente manuseados, de modo a não 

violar qualquer dos compromissos aqui estabelecidos relativos ao uso, proteção e 

segurança dos Sistemas Aplicativos. No caso de alguma violação se consumar contra 

a sua vontade e sem seu conhecimento prévio, a CONTRATANTE dará conhecimento 

dos fatos à CONTRATADA, além de empreender as ações necessárias no sentido de 

sustar ou anular a situação de violação; 

2.2.6. Proteger todos os programas com os respectivos dados, contidos nas máquinas 

ou ambientes designados e informar a CONTRATADA sobre as mudanças que 

ocorrerem relacionadas às versões originais dos Sistemas Aplicativos, na 

CONTRATANTE; 

2.2.7. Formar equipes para trabalharem com os consultores da CONTRATADA no 

processo de implantação, preferencialmente em tempo integral; 

2.2.8. Permitir a qualquer tempo o acesso restrito da CONTRATADA ao ambiente 

definido para instalação dos Sistemas Aplicativos. 

2.2.9. Fiscalizar a execução do objeto deste Contrato podendo, em decorrência, 

solicitar fundamentadamente, à CONTRATADA, providências cabíveis para correção 

ou adequação de procedimentos, as quais a mesma atenderá no prazo mínimo 

necessário. 

2.2.10. Notificar a CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada na execução do 

Contrato. 

2.2.11. Efetuar o pagamento na forma e condições avençadas. 

2.2.12. Manter o sigilo sobre a tecnologia e as técnicas da CONTRATADA a que tenha 

acesso. 

 

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

3.1. Cumprir o cronograma da implantação para o fornecimento, instalação e ativação 

dos Sistemas Aplicativos, conforme as etapas relacionadas no objeto deste contrato, 

cujo prazo total é de 30 (trinta) dias a partir da data de sua assinatura. 

3.2. Acompanhar os testes de pleno funcionamento com os técnicos da 

CONTRATANTE; 
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3.3. Executar as atividades de treinamento no conjunto de sistemas, objeto do 

presente contrato; 

3.4. Solicitar da CONTRATANTE, por escrito, a prorrogação do prazo determinado 

para cada etapa prevista, caso ocorram atrasos causados por motivos atribuíveis a 

CONTRATANTE; 

3.5. Fornecer cópia “backup” dos Sistemas Aplicativos, após sua instalação e sempre 

que solicitados até o final do presente; 

3.6. Garantir que os Sistemas Aplicativos desempenhe todas as funções e 

especificações previstas na proposta técnica identificada no “caput” da Cláusula 

Primeira deste Contrato; 

3.7. Garantir a regularidade operacional e integridade dos Sistemas Aplicativos; 

3.8. Treinar servidores da CONTRATANTE, em local a ser definido pela mesma. 

3.9. Acatar as normas de acesso de pessoas às instalações da CONTRATANTE; 

3.10. Para o suporte e manutenção: prestar serviços de atendimento por meio de 

contato telefônico, fax ou outros meios de comunicação remota; por equipe habilitada 

a esclarecer dúvidas básicas ou para resolver problemas cuja solução necessite de 

análise mais aprofundada aos Sistemas Aplicativos. 

3.11. A CONTRATADA deverá entregar os componentes da solução durante o horário 

comercial vigente no município; 

3.12. A CONTRATADA, ao final do contrato deverá permitir a migração dos dados em 

formato compatível ao eventual substituto ou no mínimo em txt e com seus respectivos 

layouts, e deverá ser concluída no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis. 

 

CLÁUSULA QUARTA – PREÇOS 

4.1. Pela prestação dos serviços objeto deste contrato, a CONTRATANTE pagará à 

CONTRATADA os valores mensais conforme proposta vencedora. 

4.2. Nos preços contratados estão incluídas todas as incidências fiscais, tributárias, 

trabalhistas, previdenciárias e demais encargos, que correrão por conta da contratada, 

estando também abrangidas as despesas de transporte, hospedagem, alimentação, 

necessários à implantação e treinamento do objeto deste contrato. 
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CLÁUSULA QUINTA - FORMA E PRAZO DE PAGAMENTO 

5.1. O pagamento do valor será feito, através de depósito em conta corrente da 

empresa, o que devera ocorrer em prazo não superior a 30 (trinta) dias a contar da 

apresentação da respectiva fatura devidamente atestada pelo responsável pelo 

recebimento do produto/serviço e de acordo com o cronograma de desembolso 

financeiro. 

5.2. Eventual erro nos valores constantes da nota fiscal/fatura será comunicado à 

contratada, ficando o pagamento sustado até a correção do erro. 

5.3. O pagamento fica condicionado a que a contratada atenda todas as condições de 

habilitação no que diz respeito à regularidade fiscal. 

5.4. Ocorrendo atraso nos pagamentos, o valor devido será atualizado 

monetariamente pela variação pro rata die do IGPM/FGV ocorrida entre a data do 

adimplemento da obrigação e a do efetivo pagamento, mais juros de mora de 0,5 % 

(cinco décimos por cento) por mês, calculados pro rata die. 

CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE DE PREÇOS 

6.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis pelo período de 12 (doze) meses, quando 

então, havendo prorrogação do contrato, serão reajustados de acordo com a variação 

do Índice Geral de Preços de Mercado - IGPM/FGV, em conformidade com a 

legislação em vigor, tomando-se por base o índice vigente no mês da apresentação da 

proposta em relação ao do mês do reajustamento devido. 

 

CLÁUSULA SÉTIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL 

7.1. A inexecução total ou parcial do contrato enseja sua rescisão, com as 

conseqüências previstas no presente contrato e na lei. 

7.2. Este contrato poderá ser rescindido de pleno direito, independentemente de 

qualquer interpelação judicial ou extrajudicial, salvo motivo de força maior plenamente 

justificado, nos casos detalhados nos Incisos. I a XVII do Art.78 da Lei 8666/93. 

7.3. No caso de rescisão contratual por cometimento reiterado de faltas em sua 

execução, a área gerenciadora anotará em registro próprio todas as ocorrências 

relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário à 

regularização das faltas ou defeitos observados. 
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7.4. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos, 

assegurados: o contraditório e a ampla defesa, preservando-se os de interesse da 

municipalidade nos exatos termos do quanto instituído no artigo 37 da Constituição 

Federal. 

 

CLÁUSULA OITAVA – DAS PENALIDADES 

8.1. A inexecução total ou parcial do contrato causada pela contratada, importará na 

aplicação das sanções estabelecidas nos termos do Art. 87 da Lei nº 8666/93, 

garantida a defesa prévia: 

- Advertência; 

- Multa de 10% (dez por cento) do valor do contrato, em caso de descumprimento 

total; 

- Multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor do contrato por infração de qualquer 

cláusula contratual, aplicada em dobro na reincidência; 

- Suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração por prazo não 

superior a dois anos. 

8.2. As multas, independentemente do valor, serão descontadas dos pagamentos 

devidos à CONTRATADA ou, na impossibilidade, cobradas judicialmente. 

 

CLÁUSULA NONA – DO VALOR E DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

9.1. Dá-se ao presente contrato o valor global de R$____________,00 (_____). 

9.2. As despesas com o presente correrão por conta da dotação orçamentária Unidade 

Orçamentária nº.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA – DO FORO 

10.1. Fica eleito o foro da Comarca de Passo Fundo-RS com renúncia de qualquer 

outro por mais privilegiado que seja, para dirimir qualquer questão oriunda do 

presente, e que não possa ser resolvida na esfera administrativa. 
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CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DISPOSIÇÕES GERAIS 

11.1. O presente contrato poderá ser prorrogado ou aditado, nos termos dos artigos 57 

e 65 da Lei n° 8.666/93. 

11.2. Todos os impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais devidos em 

decorrência direta ou indireta da execução deste Contrato, serão de única e exclusiva 

responsabilidade da CONTRATADA, que os recolherá sem direito a reembolso. 

E, por assim estarem justas e acordadas, assinam o Contrato as partes através de 

seus representantes já qualificados no Preâmbulo. 

 

 

 

 

Coxilha, RS, aos______ de ________ de 2014. 

 

 

 

CÂMARA DE VEREADORES DE COXILHA   CONTRATADA 

                            Contratante        

 

 

 

TESTEMUNHAS: 

 

 

_________________________________   ________________________ 

 


