ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Saldanha Marinho

EDITAL DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº043/2017.
PREGÃO PRESENCIAL Nº024/2017
O Prefeito Municipal de Saldanha Marinho – RS, no uso de suas atribuições,
torna público, para conhecimento dos interessados, que às nove horas, do dia 07 de
dezembro de 2017, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal, localizada na Avenida
Silva Tavares nº1127, se reunirão o pregoeiro e a equipe de apoio, com a finalidade de
receber propostas e documentos de habilitação, objetivando a contratação de empresa
especializada para a contratação dos serviços de Licença e de Uso de software,
processando-se essa licitação nos termos da Lei Federal n.º 10.520, de 17-07-2002, com
aplicação subsidiária da Lei Federal nº 8.666-93.
1. DO OBJETO:
Constitui objeto da presente licitação a contratação de empresa especializada para
cessão de licença e de direito de uso de sistema de gestão pública municipal e serviços
correlatos, para o desenvolvimento, implantação, treinamentos, manutenção, com
prestação de serviços de assistência e suporte técnico para os Poderes Executivo e
Legislativo Municipal.
2. DOS REQUISITOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO
2.1 Por questões de compatibilidade, padronização, integração e outras relevâncias
relacionadas à conveniência administrativa, a locação dos sistemas poderá ser inserida
em executável único ou em vários, a critério do contratante, mantendo um único banco
de dados para os sistemas desktop, permitindo a integração entre os módulos.
2.2 Permitir acesso aos sistemas via rede interna ou internet.
2.3 Permitir a integração entre os módulos.
2.4 Os sistemas deverão permitir acesso simultâneo ilimitado.
2.5 Possuir menu de busca de janela de forma inteligente.
2.6 Gerar os arquivos de intercâmbio de dados para alimentar automaticamente os
sistemas de Auditoria adotados pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do
Sul, conforme layouts e parâmetros estipulados por este, bem como ofertar a pertinente
parametrização e suporte ao programa e-Social de acordo com seus layouts atuais e
futuros.
2.7 Os sistemas deverão contemplar a integração de dados, automaticamente em
tempo real, em especial:
2.7.1 Tributação Municipal com os sistemas de Tesouraria e Contabilidade Pública.
2.7.2 Folha de Pagamento com o sistema de Contabilidade Pública, para
empenhamento automático da folha.
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2.7.3 Sistema Orçamentário Municipal com o Sistema de Contabilidade Pública.
2.7.4 Tesouraria com o Sistema de Contabilidade Pública.
2.7.5 Compras e Licitações com os sistemas de Controle de Estoque, Frotas
Medicamentos e Controle de Merenda para solicitação de produtos e utilização dos
cadastros de produtos.
2.7.6 Controle Ambiental integrado com o sistema de Tributação permitindo à
Emissão de Documentos de Arrecadação de recolhimento de taxas.
2.7.7 Patrimônio com contabilidade.
2.7.8 Estoques com Contabilidade.
2.7.9 Compras e Licitações com Contabilidade, para consulta de dotações e
empenhamento das licitações realizadas.
2.8 Os sistemas devem possuir controle de permissões de acesso de cada usuário
dentro de cada sistema, bem como uma senha mestra para acessar todos os módulos.
2.9 Os sistemas e o(s) servidor(es) deverão possibilitar a segurança total dos dados,
mantendo a integridade do banco de dados e conter mecanismos de proteção que
impeçam a perda de transações já efetivadas.
2.10 Os sistemas deverão possuir auditoria automática nas tabelas, registrando todas
as operações de inclusão, exclusão e alteração, data, hora e usuário que efetuou a
operação, mantendo a informação anterior para consulta dos dados antes da alteração
efetuada.
2.11 Deverão ser registradas todas as entradas (login) e saídas (logoff) no sistema,
gravando as respectivas data, hora e o usuário.
2.12 Os sistemas deverão permitir selecionar, no momento da impressão do relatório,
qualquer impressora disponível na rede, possibilitando escolher tamanho de papel,
configurar margens, selecionar intervalos de páginas, indicar o número de cópias a serem
impressas e demais opções disponíveis na impressora.
2.13 Os sistemas/módulos deverão permitir abrir mais de uma opção do menu
principal, simultaneamente, sem a necessidade de se fazer novo acesso ao sistema. Por
exemplo, manter aberto ao mesmo tempo cadastros e relatórios distintos.
2.14 Para operacionalização dos sistemas, o usuário só poderá efetuar a entrada de
dados via sistema.
2.15 Os sistemas deverão ser rodados nos equipamentos disponibilizados pelo
Município.
2.16 Os dados armazenados e informações sobre a gestão são de propriedade do
Município de Saldanha Marinho, devendo estes ser disponibilizados a qualquer
momento que se façam necessários, inclusive em caso de rescisão contratual, sem
quaisquer empecilhos quanto à codificação dos mesmos.
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2.17 O sistema proposto deverá utilizar banco de dados relacional ao volume de
dados disponível sem limite do aumento de informações. Não poderá representar custos
individualizados ou mascarados dentro da proposta apresentada pela licitante. Deverão
ser disponibilizadas versões para instalação em todos os equipamentos que forem
necessários sem necessidade de compra de licenças de uso ou qualquer outro tipo de
direito sobre os softwares.
2.18 O banco de dados utilizado pelos sistemas será instalado nos computadores
servidores sob responsabilidade do município. O custo de aquisição, manutenção e
atualização do banco de dados será por conta do licitante, não gerando nenhum ônus para
o Município de Saldanha Marinho/RS.
2.19 Deverá ser fornecido treinamento com número de horas definidos no Anexo II
permitindo a capacitação e utilização dos sistemas;
2.20 A empresa ofertante deverá disponibilizar suporte técnico aos usuários, via
telefone, via acesso remoto, para auxiliar em eventuais dificuldades operacionais, sem
custo adicional.
3. DA APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES:
Para participação no certame, a licitante, além de atender ao disposto no item 7 deste
edital, deverá apresentar a sua proposta de preço e documentos de habilitação em
envelopes distintos, lacrados, não transparentes, identificados, respectivamente, como de
n° 1 e n° 2, para o que se sugere a seguinte inscrição:
AO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO.
EDITAL DE PREGÃO Nº024/2017.
ENVELOPE Nº 01 - PROPOSTA.
PROPONENTE (NOME COMPLETO).
AO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO.
EDITAL DE PREGÃO Nº 024/2017.
ENVELOPE Nº 02 - DOCUMENTAÇÃO.
PROPONENTE (NOME COMPLETO)
AO MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO
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 procurador regularmente
constituído, que devidamente identificado e credenciado, será o único admitido a intervir
no procedimento licitatório, no interesse da representada.
4.1.1A identificação será realizada, exclusivamente, através da apresentação de
documento de identidade.
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4.2 A documentação referente ao credenciamento de que trata o item 4.1 deverá ser
apresentada fora dos envelopes.
4.3. O credenciamento será efetuado da seguinte forma:
a) se representada diretamente, por meio de dirigente, proprietário, sócio ou
assemelhado, deverá apresentar:
a.1) cópia do respectivo Estatuto ou Contrato Social em vigor, devidamente
registrado;
a.2) documento de eleição de seus administradores, em se tratando de sociedade
comercial ou de sociedade por ações;
a.3) inscrição do ato constitutivo, acompanhado de prova de diretoria em
exercício, no caso de sociedade civil;
a.4) 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, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira
em funcionamento no País;
a.5) registro comercial, se empresa individual.
b) se representada por procurador, deverá apresentar:
b.1) instrumento público ou particular de procuração, este com a firma do
outorgante reconhecida, em que conste os requisitos mínimos previstos no art. 654, § 1º,
do Código Civil, em especial o nome da empresa 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 lance(s) em licitação pública; ou
b.2) carta de credenciamento outorgado pelos representantes legais da licitante,
comprovando a existência dos necessários poderes para formulação de propostas e para
prática de todos demais atos inerentes ao certame.
Observação 1: Em ambos os casos (b.1 e b.2), o instrumento de mandato deverá
estar acompanhado do ato de investidura do outorgante como representante legal da
empresa.
Observação 2: Caso o contrato social ou o estatuto determinem que mais de uma
pessoa deva assinar a carta de credenciamento para o representante da empresa, a falta
de qualquer uma invalida o documento para os fins deste procedimento licitatório.
4.4. Para exercer os direitos de ofertar lances e/ou manifestar intenção de recorrer,
é obrigatória a licitante fazer-se representar em todas as sessões públicas referentes à
licitação.
4.5. 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 itens 7.15 a
7.18 e 8.3, deste edital, deverão apresentar, fora dos envelopes, no momento do
credenciamento, declaração, firmada por contador ou representante legal da empresa, ou
qualquer outro documento oficial que comprove que se enquadra como microempresa
ou empresa de pequeno porte.

Avenida Silva Tavares nº1127. Centro. CEP 98.250-000. Fone: 55 3373 1072 - 1172.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Saldanha Marinho

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 a 45 da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de
2006, disciplinados nos itens 6.15 a 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 ou
representante legal da empresa, ou qualquer outro documento oficial que comprove que
se enquadra no limite de receita referido acima.
5. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES:
5.1. 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 nº 01 - PROPOSTA e nº 02 - DOCUMENTAÇÃO.
5.2. Uma vez encerrado o prazo para a entrega dos envelopes acima referidos, não
será aceita a participação de nenhuma licitante retardatária.
5.3. O pregoeiro realizará o credenciamento das interessadas, as quais
deverão:
a) comprovar, por meio de instrumento próprio, poderes para formulação de
ofertas e lances verbais, bem como para a prática dos demais atos do certame;
b) apresentar, ainda, declaração de que cumprem plenamente os requisitos de
habilitação.
6. DA PROPOSTA DE PREÇO:
6.1. A proposta, cujo prazo de validade é fixado pela Administração em sessenta
dias, deverá ser apresentada em folhas sequencialmente numeradas e rubricadas, sendo
a última datada e assinada pelo representante legal da empresa, ser redigida em
linguagem clara, sem rasuras, ressalvas ou entrelinhas, e deverá conter:
a) razão social da empresa;
b) descrição completa do objeto ofertado, referências e demais dados técnicos;
c) preço unitário líquido, indicado em moeda nacional, onde 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
da licitante vencedora.
d) serão considerados, para fins de julgamento, os valores constantes no preço
unitário, no máximo, DUAS CASAS decimais após a vírgula, sendo desprezadas as
demais, se houver, também em eventual contratação;
Obs: Somente serão aceitas as propostas cujo valor global não ultrapasse R$
199.556,67 (cento e noventa e nove mil, quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta e
sete centavos).
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7. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS:
7.1. Verificada a conformidade com os requisitos estabelecidos neste edital, a
autora da oferta de valor mais baixo e as das ofertas com preços até 10% (dez por cento)
superior àquela poderão fazer novos lances, verbais e sucessivos, na forma dos itens
subsequentes, até a proclamação da vencedora.
7.2. 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.
7.3. 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 da autora da proposta
classificada em segundo lugar, até a proclamação da vencedora.
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 à licitante, obedecida a ordem prevista nos itens 7.3 e 7.4.
7.5.1. Dada a palavra a licitante, esta disporá de cinco minutos para apresentar
nova proposta.
7.6. É vedada a oferta de lance com vista ao empate.
7.6.1. A diferença entre cada lance não poderá ser inferior a R$ 1.000,00 (um mil
reais).
7.7. Não poderá haver desistência dos lances já ofertados, sujeitando-se a
proponente desistente às penalidades constantes no item 13 deste edital.
7.8. 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.
7.9. Caso não seja ofertado nenhum lance verbal, será verificada a conformidade
entre a proposta escrita de menor preço unitário e o valor estimado para a contratação,
podendo o pregoeiro negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço
melhor.
7.10. O encerramento da etapa competitiva dar-se-á quando, convocadas pelo
pregoeiro, as licitantes manifestarem seu desinteresse em apresentar novos lances.
7.11. Encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, de acordo com o
menor preço 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.
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7.12. A classificação dar-se-á pela ordem crescente de preços propostos e
aceitáveis. Será declarada vencedora a licitante que ofertar o menor preço unitário, desde
que a proposta tenha sido apresentada de acordo com as especificações deste edital e seja
compatível com o preço de mercado.
7.13. Serão desclassificadas as propostas que:
a) não atenderem às exigências contidas no objeto desta licitação;
b) forem omissas em pontos essenciais, de modo a ensejar dúvidas;
c) afrontem qualquer dispositivo legal vigente, bem como as que não atenderem
aos requisitos do item 6;
d) contiverem opções de preços alternativos ou que apresentarem preços
manifestamente inexequíveis.
Observação: 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.
7.14. Não serão consideradas, para julgamento das propostas, vantagens não
previstas no edital.
7.15. Encerrada a sessão de lances, será verificada a ocorrência do empate ficto,
previsto no art. 44, §2º, 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 4.5.1, 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 àquela 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,
satisfizer 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.
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7.19. 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.
7.20. A sessão pública não será suspensa, salvo motivo excepcional, devendo
todas e quaisquer informações acerca do objeto serem esclarecidas previamente junto ao
Setor de Licitações deste Município, conforme subitem 14.1 deste edital.
7.21. 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.
8. DA HABILITAÇÃO:
8.1.1 - HABILITAÇÃO TÉCNICA: - Considerando a dificuldade de cada sistema
de prestação de contas, e que requer prática e prontas soluções, o participante deverá
apresentar no mínimo 01 (uma) atestado, fornecido por pessoa jurídica de direito público,
que presta contas ao TCE/RS, em nome do licitante, comprovando sua aptidão no
desempenho das atividades pertinentes e compatíveis com o objeto desta licitação, sendo
obrigatório constar, cumulativamente ou individualmente, referência sobre aptidão
técnica dos sistemas de:
Folha de Pagamento
Contabilidade Pública
Contabilidade IMPAS
Prestação de Contas Públicas
Tesouraria
Orçamentário Municipal - PPA, LDO, LOA
Tributação
Compras e Licitações
Controle de Patrimônio
Controle de Almoxarifado
Controle de Frotas
Protocolo
Documentos
CND Eletrônica
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
Emissão de Documento de Arrecadação
Portal Transparência
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Portal do Servidor
Medicamentos
Atendimento Médico
Pedagógico
Controle de Merenda Escolar
Controle Ambiental
Segurança/Backup
8.2. Para fins de habilitação neste pregão, a licitante deverá apresentar, dentro do
ENVELOPE Nº 02, os seguintes documentos:
8.2.1 Declaração que atende ao disposto no artigo 7°, inciso XXXIII, da Constituição
Federal, conforme o modelo do Decreto Federal n°4.358-02;
8.2.2 Declaração formal, subscrita por seu representante legal, de que é proprietária
do sistema e solução que oferta, bem como será titular direta da execução de todos os
serviços correlatos relativos a instalação, manutenção, treinamento e suporte técnico para
o sistema informatizado de Gestão Pública, afirmando o seu reconhecimento quanto ao
impedimento de subcontratação e/ou terceirização de tais serviços, já que se trata da
própria atividade fim da empresa e correspondem ao objeto licitado e contratação a ser
promovida;
8.2.3 Atestado de visita técnica que deverá ser emitido pelo responsável do setor de
informática do município, conforme Anexo VIII.
8.2.4 A visita técnica deverá ocorrer antes da data marcada para a abertura da
presente licitação, devendo ser agendada e realizada até o 3º (terceiro) dia anterior a data
de entrega da documentação e propostas, através do telefone (55) 3373-1072 com Sra.
Inês Napp Pértile.
8.2.5 Declaração de conversão de informações (anexo VII).
8.1.2. HABILITAÇÃO JURÍDICA:
a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado,
em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedade por ações,
acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
c) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ/MF);
d) 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.
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8.1.2.1. Será dispensada da apresentação, no envelope de habilitação, dos
documentos referidos no item 8.1.2, a empresa que já os houver apresentado no momento
do credenciamento, previsto no item 4 deste edital.
8.1.3 REGULARIDADE FISCAL:
a) prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes do Município, relativo ao
domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividades;
b) prova de regularidade quanto aos tributos e encargos sociais administrados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB e quanto à Dívida Ativa da União
administrada pela Procuradoria Geral da Fazenda Nacional - PGFN (Certidão Conjunta
Negativa).
c) prova de regularidade com a Fazenda Estadual, relativa ao domicílio ou sede
do licitante;
d) prova de regularidade com a Fazenda Municipal, relativa ao domicílio ou sede
do licitante;
e) prova de regularidade (CRF) junto ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço
(FGTS).
8.1.4 REGULARIDADE TRABALHISTA:
Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho,
mediante a apresentação de certidão negativa, nos termos do Título VII-A da
Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio
de 1943.
8.1.5 QUALIFICAÇÃO ECONOMICA FINANCEIRA.
Certidão negativa de falência, concordata ou recuperação judicial expedida pelo
distribuidor da sede do licitante, com data não superior a 60 (sessenta) dias, contados da
data de apresentação da Proposta;
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 no prazo de validade.
Observação: Caso algum dos documentos fiscais obrigatórios, exigidos para
cadastro esteja com o prazo de validade expirado, a licitante deverá regularizá-lo no
órgão emitente do cadastro ou anexá-lo, como complemento ao certificado apresentado,
sob pena de inabilitação.
8.3 A microempresa e a empresa de pequeno porte, bem como a cooperativa que
atender ao item 4.5.1, que possuir restrição em qualquer dos documentos de regularidade
fiscal, previstos no item 8.1.3, deste edital, terá sua habilitação condicionada à
apresentação de nova documentação, que comprove a sua regularidade em 5 (cinco) dias
úteis, a da sessão em que foi declarada como vencedora do certame.
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8.3.1 O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado 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.
8.3.2 Ocorrendo a situação prevista no item 8.3, 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.
8.3.3 O benefício de que trata o item 8.3 não eximirá a microempresa, a empresa de
pequeno porte e a cooperativa, da apresentação de todos os documentos, ainda que
apresentem alguma restrição.
8.3.4 A não regularização da documentação, no prazo fixado no item 8.3, implicará
na inabilitação do licitante e a adoção do procedimento previsto no item 9.2, sem prejuízo
das penalidades previstas no item 19.1, alínea a, deste edital.
7.4. O envelope de documentação que não for aberto ficará em poder do pregoeiro
pelo prazo de sessenta dias, a contar da homologação da licitação, devendo a licitante
retirá-lo, após aquele período, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de inutilização do
envelope.
9. DA ADJUDICAÇÃO:
9.1. Constatado o atendimento das exigências fixadas no edital, a licitante que ofertar
o menor preço será declarada vencedora, sendo-lhe adjudicado o objeto do certame.
9.2. Em caso de desatendimento às exigências habilitarias, 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.
9.3. Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o pregoeiro proclamará
a vencedora e, a seguir, proporcionará às 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.
10. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS:
10.1. Tendo a 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.
10.2. 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 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.
10.3. A manifestação expressa da intenção de interpor recurso e da motivação, na
sessão pública do pregão, são pressupostos de admissibilidade dos recursos.
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10.4. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio daquela que
praticou o ato recorrido, a qual poderá, no prazo de 5 (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 5 (cinco) dias úteis, contado da subida do recurso, sob
pena de responsabilidade daquele que houver dado causa à demora.
11. DOS PRAZOS E DA GARANTIA:
11.1. Esgotados todos os prazos recursais, a Administração, no prazo de cinco dias
úteis, convocará as empresas vencedoras para assinar o contrato.
11.2. O prazo de que trata o item anterior poderá ser prorrogado uma vez e pelo
mesmo período, desde que seja requerido de forma motivada e durante o transcurso do
respectivo prazo.
12. DO RECEBIMENTO:
12.1. A licitante vencedora deverá efetivar a implantação dos sistemas, com a
completa conversão e migração de todos os dados atualmente existentes até a data da
efetiva contratação e treinamento operacional em no máximo 20 (vinte dias) após a
emissão da autorização de execução fornecida pelo município.
12.2 O sistema deverá ser dotado de banco de dados com informações únicas e ampla
integração, sem duplicidade de dados ou de processos, de forma ininterrupta durante a
vigência do contrato oriundo deste processo, cuja composição do referido sistema,
características técnicas mínimas e demais requisitos se encontram descritos neste
documento e anexos I e II.
12.3 O serviço será recebido provisoriamente para que, no prazo de até 15 (quinze)
dias, seja analisado pelo fiscal do contrato a fim de verificação de sua conformidade com
as especificações exigidas e com as características constantes da proposta. Após a
verificação, e estando de acordo com as exigências constantes neste edital e termo de
referência, será emitido o Termo de Recebimento Definitivo
12.4 Verificada a desconformidade de algum dos produtos, a licitante vencedora
deverá promover as correções necessárias no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis,
sujeitando-se às penalidades previstas neste edital.
13 - DA FISCALIZAÇÃO:
13.1- A fiscalização será feita pelo responsável pela Fiscal dos Contratos do
município, Sr(a). Inês Napp Pértile ou por pessoa devidamente designada para esta
função.
13.2 - A fiscalização irá informar todas as ocorrências relacionadas com a execução
do Contrato, determinando o que for necessário para regularizar as faltas ou defeitos
observados, submetendo à autoridade competente da CONTRATANTE o que
ultrapassar a sua competência, em tempo hábil, para adoção das medidas convenientes.
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14 DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:
14.1 A vigência do contrato se dará por um período de 12 (doze) meses, contados do
dia ..... ao dia ......, podendo ser prorrogado, até o limite de 48 (quarenta e oito) meses
conforme previsto na Lei nº 8.666/93, a critério da administração do Município.
15 DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
15.1 Constituem obrigações da contratada:
15.2 Cumprir todas as cláusulas e condições do presente Edital, do(s) seu(s) Anexo(s)
e do Contrato decorrente;
15.3 Assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis após notificação. A recusa
injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido,
caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades
legalmente estabelecidas, além daquelas constantes neste instrumento convocatório;
15.4 Custear as despesas com salários, encargos, tributos, seguro, transporte,
alojamento, alimentação do pessoal técnico e outras que porventura venham a ser criados
e exigidos por Lei, durante a execução dos serviços, independente de aditivo ou qualquer
custeio pelo(s) contratante(s);
15.6 Responder pelos danos morais e materiais, causados direta ou indiretamente ao
Município e a terceiros, durante a execução dos serviços, objeto da Licitação;
15.7 Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as
obrigações a serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas
neste Edital;
15.8 Não subcontratar os serviços objeto desta licitação;
15.9 Responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados,
prepostos ou subordinados, e, ainda, por qualquer prejuízo que estes possam causar à
Administração ou a terceiros, durante o atendimento do objeto;
15.10 Comunicar por escrito, qualquer anormalidade que, eventualmente, ocorra na
execução dos serviços, ou que possam comprometer a sua qualidade;
15.11 Assumir inteira e expressa responsabilidade pelas obrigações sociais e de
proteção aos seus empregados, bem como, pelos encargos previdenciários, fiscais,
comerciais e trabalhistas resultante da execução dos serviços decorrentes desta licitação;
15.12 Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou as supressões
que se fizerem necessárias, em até 25% do valor inicialmente contratado, atualizado, nos
termos do parágrafo 1º da letra “d” do Inciso II do Art. 65 da Lei 8.666/93 e Diplomas
Complementares;
15.13 Não prestar declarações ou informações sem prévia autorização por escrito
do(s) contratante(s) a respeito do presente e dos serviços a ele inerentes. Tratar como
confidenciais, informações e dados contidos nos sistemas locados, guardando total sigilo
perante terceiros;
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15.14 Fornecer o(s) produto(s) testado(s), sujeito(s) a alterações para atendimento
de situações específicas requeridas pelo(s) contratante(s), caso seja viável a sua
execução;
15.15 Efetuar, quando necessário, alterações, melhorias e atualizações nos sistemas
locados, que impliquem mudanças nos arquivos, novas funções/rotinas, relatórios, de
forma a atender a legislação ou aperfeiçoamento gerencial, ainda que exigidas por
legislação local;
15.16 Prestar o serviço de forma aberta para que seja possível migrar
eletronicamente o sistema para o de outra empresa no término do contrato;
15.17 Prestar os serviços de assistência técnica e manutenção ao software, no horário
de expediente, das 07h00min horas às 17h00min, de segunda a sexta-feira e, se for
necessário em face da urgência em razão da necessidade de manutenção, fazer-se
presente no mesmo dia da solicitação.
15.1.2 Serviços de Manutenção dos Sistemas:
a) Fornecimento e implementação de novas versões dos sistemas;
b) Correção de defeitos e falhas devidamente constatados;
c) Melhorias ou implementações de novas opções e beneficiamentos dos sistemas
por iniciativa da empresa contratada;
d) Alteração da legislação incidente sobre os sistemas, que torne necessária sua
atualização,
e) Complementação ou reprogramação;
f) Correção ou atualização da documentação técnica, inclusive os manuais relativos
aos sistemas.
15.1.3 Serviços de suporte técnico relacionados aos Sistemas:
Serviços de Suporte Técnico ao Produto - os serviços de Suporte Técnico ao Produto
correspondem ao atendimento de forma presencial na sede do Município, de forma
presencial ou não presencial dos servidores do Município na sede da Contratada, via
telefone e acesso remoto para elucidação de dúvidas e investigação de supostos erros.
Caso o Serviço de Suporte Técnico ao Produto não consiga viabilizar a solução do
problema via telefone ou conexão remota, deverá ser prestado atendimento presencial na
sede do Município.
a) O atendimento presencial pela contratada na sede do Município deverá
disponibilizar técnicos especializados para atuar no ambiente tecnológico da Prefeitura
em horário comercial para atendimento de suporte e manutenção de sistema e
treinamentos necessários.
b) A solicitação para suporte técnico, melhorias, alterações ou correções deverá ser
sempre realizada através de linha telefônica, e-mail ou através de sistema, onde será
registrada formalmente a solicitação do serviço.
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c) Os atendimentos às chamadas deverão ser classificados por prioridades para os
casos de extrema e alta prioridade.
d) Para os problemas classificados como de Baixa ou Média Prioridade, ou seja,
problema que afete um serviço que não torne o Sistema inoperante, mas que prejudique
alguma funcionalidade o suporte e resolução dos problemas poderão ser executados via
telefone e/ou e-mail e/ou conexão remota em até 24 (vinte e quatro) horas a partir da
comunicação da contratante.
e) Para os problemas classificados como Extrema e Alta Prioridade, ou seja,
problema que ocasiona um processo crítico para a Prefeitura, com reflexo
importantíssimo na operação do sistema de tal forma que se torne inoperante, parcial ou
totalmente os técnicos responsáveis pelo suporte deverão se deslocar até o endereço de
atendimento para a resolução do problema em até 12 (doze) horas.
15.1.4 Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) Efetuar o pagamento na forma convencionada neste Instrumento;
b) Permitir o acesso da contratada aos locais onde será executado os serviços;
c) Fiscalizar a prestação dos serviços, designando um representante, a quem compete
também informar todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato,
determinando o que for necessário para regularizar as faltas ou defeitos observados,
submetendo à autoridade competente da CONTRATANTE o que ultrapassar a sua
competência, em tempo hábil, para adoção das medidas convenientes.
16 - DO DIREITO DE RESERVA:
16.1 - O Município de Saldanha Marinho reserva-se ao direito, conforme legislação
vigente, de contratar parte ou todo o objeto licitado, de revogar o certame por razões de
interesse público devidamente justificado, ou de anulá-lo, caso ocorram vícios de
ilegalidade, sem que caiba aos licitantes ou à contratada, quaisquer direitos e eventuais
indenizações, de qualquer espécie;
16.2 - A contratada fica ciente de que o Município reserva-se ao direito de apresentar
variantes aos serviços licitados, podendo ensejar redução ou acréscimo no seu volume e
quantidade, sem que caiba direito a qualquer indenização ou reclamação, além dos
serviços realizados;
16.3 - Cabe ao Município, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização
correlata à execução dos serviços e oferta dos produtos, objeto deste Edital.
17 DO PAGAMENTO:
17.1. O pagamento será efetuado até o dia 10, do mês subsequente, com a
apresentação do respectivo comprovante fiscal.
17.2. Ocorrendo atraso no pagamento, os valores serão corrigidos monetariamente
pelo IPCA – Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo do período, ou outro
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índice que vier a substituí-lo, e a Administração compensará a contratada com juros de
0,5% ao mês, pro rata.
18 DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
18.1 GABINETE DO PREFEITO
2018 - Suporte ao Gabinete do Prefeito
3390.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
18.2 SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
2026 - Suporte do Dep. de Tributação
2034 - Suporte Gabinete Secretario de Administração e Fazenda
2041 -Suporte ao Dep. Contábil e Financeiro
3390.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
18.3 SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
2046 - Suporte Secretária Educação MDE
2051 - Manutenção do Ensino Fundamental MDE
2061 - Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE
2063 - Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE
2076 - Manutenção das Atividades do Salário Educação Federal
3390.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
18.4 SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
2141 - Suporte Secretaria da Saúde ASPS
2151 - Hospital Municipal ASPS
2198 - PAB FIXO Federal
2221 - Programa Nac. de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção BásicaPMAQ
2223 - PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
3390.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
18.5 SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA, COMERCIO E
SERVIÇOS
2116 - Suporte da Secretaria da Agropecuária
3390.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
18.6 CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
2002 – 3390.39.11.00.00.00.00 Locação de Software
19. DAS PENALIDADES:
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19.1 Pelo inadimplemento das obrigações, seja na condição de participante do
pregão ou de contratante, as licitantes, conforme a infração, estarão sujeitas às seguintes
penalidades:
a) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a
execução e sem prejuízo ao resultado: advertência;
b) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com
a Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao
montante não adimplido do contrato;
c) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do
contrato;
d) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual:
declaração de inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar
com a Administração Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor
atualizado do contrato.
19.2 As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
19.3. 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.
20. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS:
20.1. Maiores informações, dúvidas, poderão ser esclarecidas pelo telefone 055
3373-1172.
20.2. Ocorrendo decretação de feriado ou qualquer fato superveniente que impeça a
realização de ato do certame na data marcada, a data constante deste edital será
transferida, automaticamente, para o primeiro dia útil ou de expediente normal
subsequente ao ora fixado.
20.3. Para agilização dos trabalhos, solicita-se que as licitantes façam constar na
documentação o seu endereço, e-mail e os números de telefone.
20.4. Todos os documentos exigidos no presente instrumento convocatório poderão
ser apresentados em original ou por qualquer processo de cópia autenticada, por tabelião
ou por servidor, ou, ainda, publicação em órgão da imprensa oficial.
20.5. As cópias extraídas da internet dos documentos referidos no item 8.1.3, alíneas
b, c e d, serão tidas como originais após terem a autenticidade de seus dados e certificação
digital conferidos pela Administração.
20.6. A proponente que vier a ser contratada ficará obrigada a aceitar, nas mesmas
condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, por
conveniência da Administração, dentro do limite permitido pelo artigo 65, § 1º, da Lei
nº 8.666/1993, sobre o valor inicial contratado.
20.7. Após a apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo
justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo pregoeiro.
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20.8. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público,
devendo anulá-la por ilegalidade, em despacho fundamentado, sem a obrigação de
indenizar (art. 49 da Lei nº 8.666/1993).
20.9. Com fundamento na Lei Federal nº 8.666/93 e na Lei nº 10.520/02 é facultada
ao pregoeiro e equipe de apoio, em qualquer fase de licitação, promover diligência
destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
20.1.1 Casos omissos e dúvidas serão resolvidos pelo Pregoeiro.
20.1.2 O telefone celular durante a sessão de lanços só poderá ser usado com a
permissão do Pregoeiro.
20.1.3 As normas deste Pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da
disputa entre os interessados, e o desatendimento de exigências formais, desde que não
comprometa a aferição da habilitação da licitante nem a exata compreensão de sua
proposta, não implicará o afastamento de qualquer licitante
20.1.4. Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Bárbara do Sul - RS para dirimir
quaisquer litígios oriundos da licitação e do contrato dela decorrente, com expressa
renúncia a outro qualquer, por mais privilegiado que seja.
21. ANEXOS DESTE EDITAL
21.1. Anexo I – Modelo Proposta de Preço.
21.2 Anexo II – Termo de Referência
21.3. Anexo III - Declaração que cumpre o Decreto nº 4.358/2002.
21.4. Anexo IV -Minuta do contrato.
21.5. Anexo V -Modelo de carta de credenciamento.
21.6. Anexo VI - Modelo de declaração de microempresa e empresa se pequeno
porte.
21.7 Anexo VII – Declaração de Conversão de Informações;
21.8 Anexo VIII – Atestado de Visita Técnica.

Saldanha Marinho, 23 de novembro de 2017

Selmo Damiani
Vice - Prefeito Municipal em exercício

Avenida Silva Tavares nº1127. Centro. CEP 98.250-000. Fone: 55 3373 1072 - 1172.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Saldanha Marinho

ANEXO I
MODELO PROPOSTA DE PREÇO
Ao
Município de Saldanha Marinho
A/C: Sr. Pregoeiro
A empresa ______________________, com sede na Rua/Av.______________________, na
cidade de ____________________, inscrita no CNPJ sob o nº. _______________________,
abaixo assinada por seu representante legal, propõe a esse Município o fornecimento do objeto
deste ato convocatório, de acordo com a presente proposta de preços, nas seguintes condições:
1 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Item Subitem Qtde

Un.

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

12
12
12
12
12

Mês
Mês
Mês
Mês
Mês

1.6

12

Mês

1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15

12
12
12
12
12
12
12
12
12

Mês
Mês
Mês
Mês
Mês
Mês
Mês
Mês
Mês

1.16

12

Mês

1.17
1.18
1.19
1.20
1.21
1.22
1.23
1.24

12
12
12
12
12
12
12
12

Mês
Mês
Mês
Mês
Mês
Mês
Mês
Mês

1

Descrição dos Sistemas

Valor
Unitário
Total

Folha de Pagamento
Contabilidade Pública
Contabilidade IMPAS
Prestação de Contas Públicas
Tesouraria
Orçamentário Municipal - PPA,
LDO, LOA
Tributação
Compras e Licitações
Controle de Patrimônio
Controle de Almoxarifado
Controle de Frotas
Protocolo
Documentos
CND Eletrônica
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
Emissão
de
Documento
de
Arrecadação
Portal Transparência
Portal do Servidor
Medicamentos
Atendimento Médico
Pedagógico
Controle de Merenda Escolar
Controle Ambiental
Segurança/Backup
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1.25

200

Hora técnica para:
- Atendimento in-loco para
resolução
de
problemas
de
equipamentos e má operação dos
hora
sistemas;
- Treinamentos;
- Desenvolvimentos específicos para
o município.
Total

2 - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
Item Subitem Qtde
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

12
12
12
12
12
12

2.7

50

2

Un.

Descrição dos Sistemas

Valor
Unitário

Total

Mês
Mês
Mês
Mês
Mês
Mês

Folha de Pagamento
Contabilidade Pública
Prestação de Contas Públicas
Tesouraria
Portal Transparência
Segurança/Backup
Hora técnica para:
- Atendimento in-loco para resolução de
problemas de equipamentos e má
horas operação dos sistemas;
- Treinamentos;
- Desenvolvimentos específicos para o a
câmara.
Total

TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA (Soma: Total para 12 meses Item 1 + Total para 12 meses
Item 2): R$______________(Valor por extenso).
DECLARAÇÕES:
- A empresa _________________ tem conhecimento de todas as disposições editalícias e
contratuais relacionadas ao objeto e sua execução; conhece as condições locais para o
cumprimento das obrigações decorrentes desta licitação; os sistemas ofertados atendem
plenamente a todas as exigências descritas no Anexo II – Termo de Referência.
- Declara que todos os sistemas ofertados possuem número de usuários e cadastros ilimitados
não havendo custos adicionais aos já propostos para instalações em novas máquinas que o
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município venha a disponibilizar nem a novos cadastros de contribuintes empresas e
funcionários.

LOCAL, DATA E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
______________________________________
Assinatura e nome legível do Representante Legal
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ANEXO II
TERMO DE REFERÊNCIA
1. DO OBJETO:
Este Termo de Referência tem por objetivo fornecer subsídios ao Processo Licitatório
na modalidade Pregão Presencial sob a forma de julgamento menor preço global,
buscando a obtenção de proposta mais vantajosa para a contratação de empresa
especializada para cessão de licença e de direito de uso de softwares de gestão pública
municipal e serviços correlatos, para o desenvolvimento, implantação, treinamentos,
manutenção, com prestação de serviços de assistência e suporte técnico para os Poderes
Executivo e Legislativo, em conformidade com o Anexo I, compreendendo os seguintes
Sistemas:
1 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Descrição
Sistema Folha de Pagamento
Sistema Contabilidade Pública
Sistema Contabilidade Pública IMPAS
Sistema Prestação de Contas Públicas
Sistema Tesouraria
Sistema Orçamentário Municipal – PPA, LDO, LOA
Sistema Tributação
Sistema Compras e Licitações
Sistema Controle de Patrimônio
Sistema Controle de Almoxarifado
Sistema Controle de Frotas
Sistema Protocolo
Sistema Documentos
Sistema CND Eletrônica
Sistema Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
Sistema Emissão de Documento de Arrecadação
Sistema Portal Transparência
Sistema Portal do Servidor
Sistema Medicamentos
Sistema Atendimento Médico
Sistema Pedagógico
Sistema Controle de Merenda Escolar
Sistema Controle Ambiental
Sistema Segurança/Backup

Status
Em uso
Em uso
Em uso
Em uso
Em uso
Em uso
Em uso
Em uso
Em uso
Em uso
Em uso
Em uso
Em uso
Novo
Novo
Novo
Em uso
Novo
Em uso
Em uso
Em uso
Em uso
Novo
Novo
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2 – PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
Descrição
Sistema Folha de Pagamento
Sistema Contabilidade Pública
Sistema Prestação de Contas Públicas
Sistema Tesouraria
Sistema Portal Transparência
Sistema Segurança/Backup

Status
Em uso
Em uso
Em uso
Em uso
Em uso
Em uso

Os sistemas com status atual “Em uso” serão contratados de forma imediata e os sistemas
com status atual “Novo” a empresa licitante deverá tê-los desenvolvidos até a data do
certame à fim de demonstrá-los na avaliação técnica e será contratado conforme a
necessidade do município.
2 – JUSTIFICATIVAS
A abertura do Processo Licitatório para Sistemas de Gestão Pública justifica-se pela
necessidade em dar continuidade organizacional da Administração deste Município, no
intuito de proporcionar maior celeridade e integração dos setores aos procedimentos
contábeis, financeiros, orçamentários, patrimoniais e gerenciais, bem como da
fiscalização das atividades inerentes a estes, cumprindo o propósito para que haja
exercício do controle na aplicação dos recursos em conformidade com a legislação
vigente, em especial a Lei Federal nº 101/2000 e posteriores alterações, sob o ângulo
da legalidade, legitimidade, economicidade, publicidade e transparência que norteiam
a administração pública.
O Município está avançando no processo de informatização dos setores a fim
melhorar os controles, evitando custos desnecessários e retrabalhos dos servidores,
além de oferecer novos serviços via internet para empresas e demais contribuintes.
Dessa forma busca-se a melhor proposta financeira que atenda de forma satisfatória as
exigências, sem limitar a livre concorrência entre empresas interessadas em participar
do certame, respeitando o princípio da economicidade zelando pela melhor aplicação
dos recursos públicos, além de buscar um padrão de qualidade nos serviços.
Não será permitida a sublocação.
3 – FUNDAMENTO LEGAL
A Modalidade da Licitação
O procedimento licitatório obedecerá integralmente a Lei nº 10.520 de 17 de julho de
2002, publicada no D.O.U. de 18 de julho de 2002 e suas alterações, aplicando-se,
subsidiariamente, as normas da Lei nº 8.666/93 e suas alterações, Lei Complementar nº
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123, de 14 de dezembro de 2006 e suas alterações, e demais normas complementares,
que disciplinam a licitação em epígrafe e integrarão o ajuste correspondente.
Da justificativa para enquadramento como serviços comuns
Embora a Lei do Pregão nos forneça um conceito do tipo aberto sobre o que seja
comum, após analisar três aspectos, quais sejam: a possibilidade de padronizar o objeto
por meio de critérios objetivos de desempenho e qualidade comuns no mercado
correspondente; se havia disponibilidade neste mercado deste sistema, e verificado se
as especificações adotadas eram usuais neste mesmo mercado, a presente aquisição foi
considerada comum, uma vez que nada mais são que sistemas produzidos por
prestadores de serviços, e verificou-se que as especificações eram usuais nesse
mercado, eis que definidas pela legislação federal em vigor, bem como, dentro das
disciplinas dos Tribunais de Contas Estaduais, no exercício do controle externo.
O objeto a ser contratado enquadra-se na categoria de bens\serviços comuns de que
trata a Lei nº 10.520/02, por possuir padrões de desempenho e qualidade objetivamente
definidos, mediante as especificações usuais comuns a todos os municípios, podendo,
portanto, ser licitado por meio da modalidade Pregão.
A licitação em tela, objeto deste Termo de Referência, será levada a cabo por meio de
seleção de propostas pela modalidade de licitação PREGÃO PRESENCIAL e pelo tipo
MENOR PREÇO GLOBAL, na forma prevista no art. 45, §1º, I da Lei nº 8.666/93.
4– CRONOGRAMA DE ENTREGA:
A – CONVERSÃO DA BASE DE DADOS
Os dados que compõem as bases de informações atualmente existentes deverão ser
convertidos para a nova estrutura de dados proposta pelo licitante que for vencedor do
certame.
A Prefeitura fornecerá o banco de dado a ser convertido e o licitante vencedor deverá
realizar a conversão através das informações disponíveis. Esses dados ficarão à
disposição imediatamente após a assinatura de contrato e deverão ser convertidos de
forma simultânea e no mesmo prazo de 20 (vinte) dias previsto para as implantações.
A conversão/migração e o aproveitamento de todos os dados cadastrais e informações
dos sistemas em uso são de responsabilidade da empresa proponente, com
disponibilização dos mesmos pelo Município.
Ao final dos serviços de conversão, a Prefeitura Municipal fará testes visando à
validação dos dados.
B – RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS
O recebimento dos serviços de conversão e implantação, se dará individualmente para
cada base convertida, devendo ser obrigatoriamente ultimado com o acompanhamento
do(a) Secretário(a) ou chefe de setor interessado.
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C – IMPLANTAÇÃO
PRAZO
A implantação de cada um dos Sistemas, já com as bases contendo os dados convertidos
(quando for o caso) e os sistemas de processamento adaptados à legislação do
Município, deverá ser no prazo máximo 20 (vinte) dias, para os sistemas, cronograma
será definido entre o município e a empresa vencedora.
ETAPAS
Para cada um dos sistemas aplicativos, deverão ser cumpridas as seguintes etapas:
- entrega, instalação e configuração do sistema aplicativo;
- customização do sistema aplicativo;
- adequação de relatórios, telas, layout e logotipos;
- parametrização inicial de tabelas e cadastros;
- estruturação dos níveis de acesso e habilitações dos usuários.
- adequação das fórmulas de cálculo para atendimento aos critérios adotados pelo
município;
- ajuste nas precedências de cálculo, quando mais de uma fórmula de cálculo é aplicável
simultaneamente.
D – DECISÕES
Todas as decisões e entendimentos havidos entre as partes durante o andamento dos
trabalhos e que impliquem em modificações ou implementações nos planos,
cronogramas ou atividades pactuados, deverão ser previa e formalmente acordados e
documentados entre as partes.
E- RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO
O recebimento dos serviços de implantação, se dará mediante aceite formal e individual
dos sistemas licitados, devendo ser obrigatoriamente antecedido de procedimentos de
validação pelo(a) secretário(a) ou chefe de setor onde o sistema foi implantado, sempre
em observância às exigências técnicas do edital.
F – TREINAMENTO
Simultaneamente à implantação de cada um dos Sistemas, deverá ser fornecido
treinamento com número de horas conforme tabela abaixo:
1 – PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Descrição
Sistema Folha de Pagamento
Sistema Contabilidade Pública

Horas de
Treinamento
32
32
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Sistema Contabilidade IMPAS
Sistema Prestação de Contas Públicas
Sistema Tesouraria
Sistema Orçamentário Municipal – PPA, LDO, LOA
Sistema Tributação
Sistema Compras e Licitações
Sistema Controle de Patrimônio
Sistema Controle de Almoxarifado
Sistema Controle de Frotas
Sistema Protocolo
Sistema Documentos
Sistema CND Eletrônica
Sistema Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
Sistema Emissão de Documento de Arrecadação
Sistema Portal Transparência
Sistema Portal do Servidor
Sistema Medicamentos
Sistema Atendimento Médico
Sistema Pedagógico
Sistema Controle de Merenda Escolar
Sistema Controle Ambiental
Sistema Segurança/Backup
Total de Horas treinamentos Implantação
2 - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
Descrição
Sistema Folha de Pagamento
Sistema Contabilidade Pública
Sistema Prestação de Contas Públicas
Sistema Tesouraria
Sistema Portal Transparência
Sistema Segurança/Backup
Total de Horas treinamentos Implantação

08
04
24
16
32
16
12
08
08
08
08
08
24
04
04
08
32
32
32
08
16
02
378

Horas de
Treinamento
16
16
04
08
04
02
50

OBJETIVO
O objetivo é executar o programa de treinamento, que será ministrado nas dependências
da Prefeitura Municipal, qualificando os usuários para utilização na plenitude das
rotinas dos sistemas.
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CONTEÚDO
O programa de treinamento deverá contemplar:
- metodologia para a utilização do Sistema;
- conhecimento do uso do sistema operacional residente;
- conhecimento do uso de todas as funções do Sistema aplicativo pertencente a sua área
de responsabilidade;
- conhecimento sobre as parametrizações a serem usadas;
- conhecimento do uso das rotinas de segurança, de backup;
- conhecimento do uso de rotinas de simulação e de reprocessamento de dados.
CARACTERÍSTICAS GERAIS/GLOBAIS DOS SISTEMAS
Os sistemas podem ser compostos por um único ou por vários módulos, desde que
atendam aos requisitos de funcionalidades solicitados, mantendo um único banco de
dados para os sistemas desktop permitindo a integração on-line entre os mesmos. Os
sistemas a serem implantados deverão obrigatoriamente atender os seguintes requisitos
técnicos e operacionais:
a) Permitir acesso aos sistemas via rede interna ou internet.
b) Permitir a integração entre os módulos.
c) Possuir menu de busca de janela de forma inteligente.
d) Os sistemas devem estar desenvolvidos em linguagem própria para ambiente
gráfico, interface gráfica amigável, com operação via mouse, e na dispensa deste
poder utilizar teclas de funções que se configurem como atalhos.
e) Os sistemas deverão permitir funcionar em ambiente Windows XP ou superior.
f) Os sistemas deverão disponibilizar ajuda on-line (help).
g) Os sistemas deverão ter controle de acesso por senha, por usuário, podendo ser
configuradas as rotinas permitidas para cada usuário, de tal forma que próprio
município poderá configurar quais rotinas cada usuário terá acesso.
h) Os sistemas deverão dispor de arquivo de LOG para identificar todos os acessos
dos usuários, permitindo auditoria completa das rotinas de alteração e exclusão.
i) Os sistemas deverão possibilitar a execução de outras rotinas sem sair da rotina
atual, fazendo com que os trabalhos dos usuários sejam agilizados.
j) Os sistemas deverão gerar relatórios para visualização em vídeo e com
possibilidade de gerar, no mínimo, os mesmos em arquivos do tipo HTML, PDF,
RTF, EXCEL.
k) O Backup deverá ser automático em horário agendado e a cópia ficará sob
responsabilidade da empresa contratada.
l) Os sistemas deverão funcionar compartilhando informações de uso comum,
atualizados em tempo real, não sendo necessário a manutenção de informações
similares em diferentes arquivos, mesmo que estes arquivos sejam usados por
setores diferentes, especialmente no que se refere aos cadastros de: a) pessoas;
b) bairros; c) logradouros; d) contas contábeis; e) órgãos e unidades; f) produtos;
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g) bens patrimoniais; h) bancos; i) tributos; j) atividades mercantis; l) dotações
orçamentárias, podendo também se estender a outros cadastros multifinalitários.
m) Os sistemas locais deverão possuir um único banco de dados para gravação das
informações e integrações.
n) As atualizações dos sistemas deverão ser feitas somente no servidor do
município e replicado automaticamente para os demais terminais, facilitando os
trabalhos e evitando que cada usuário tenha que ter controle das atualizações.
o) Todos os sistemas deverão atender a legislação municipal, estadual e federal em
vigor na data do contrato.
5 - REQUISITOS FUNCIONAIS DO SISTEMA:
A descrição dos módulos apresentada a seguir diz respeito a características funcionais
mínimas requeridas para os sistemas pretendidos.
5.1. PODER EXECUTIVO MUNICIPAL:
5.1.1. Sistema Folha de Pagamento
 Permitir ao Administrador configurar permissões de acesso a menus e permissões
referente a Inserção, Alteração e Exclusão diferenciada para grupos de usuários
ou usuário individual.
 Permitir o cadastramento das contas bancárias da pessoa localizadas no Cadastro
de Funcionários para o depósito de salário.
 Possuir validação de inscrições do PIS/PASEP e CPF no Cadastro de
Funcionários.
 Permitir registro de casos de moléstias graves com o tipo de moléstia e data
inicial. Estas informações servem de base para isenção do IRRF por moléstia
grave.
 Possuir controle dos dependentes com datas de vencimento do salário-família, da
relação de dependência para o IRRF.
 Permitir mais de um vínculo empregatício para a pessoa e configurar a estes
contratos.
 Registrar automaticamente na Ficha Funcional a movimentação de pessoal
referente à admissão do funcionário, através da informação do ato.
 Possuir cadastro de servidores com todos os campos exigidos pelo Ministério do
Trabalho e Emprego, visando a adequação ao e-Social.
 Permitir que o usuário controle mais de uma previdência e assistência para um
mesmo servidor automaticamente, sem a necessidade de manutenção todo mês.
 Permitir controle dos planos previdenciários ou assistenciais a que cada servidor
esteve ou está vinculado, por período, de acordo o número da matrícula do
servidor no plano.
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Possuir cadastro de autônomos que prestam serviços à entidade, permitindo
registrar a data e o valor de cada serviço prestado e permitir que transportadores
autônomos sejam cadastrados e informados na SEFIP com percentual
diferenciado.
Possuir rotina de férias contemplando aviso, calculo e emissão do recibo de férias
de acordo com a legislação.
Possuir cadastro de Cargos.
Permitir configuração de funcionários que terão direito a 13º salário.
Permitir informar o nível de escolaridade mínimo exigido para o cargo,
informando ao usuário se for cadastrar algum servidor que não tenha o nível
mínimo exigido.
Permitir controle de níveis salariais do cargo, como as variações de classes e
referências, formando um plano de carreira do servidor com a finalidade de
nivelar os salários de certos grupos.
Permitir para os níveis salariais no campo Classe e para o campo Níveis inserir
várias configurações.
Possuir processo de progressão salarial automatizado.
Calcular automaticamente os valores referentes às pensões, cancelando
automaticamente este cálculo quando informada a data de encerramento da
pensão.
Permitir configuração das tabelas mensais de cálculo, podendo o usuário incluir
novas tabelas, definir a quantidade de faixas e ainda nomear essas tabelas de
acordo com sua necessidade (INSS, IRRF, salário família, sindicatos).
Permitir configuração das fórmulas de cálculo em conformidade com o estatuto
dos servidores municipais.
Permitir configuração dos tipos de bases de cálculo utilizados;
Possibilitar configuração das formas de alteração salarial de modo que seja
possível efetuá-las em conformidade com o estatuto do órgão;
Permitir inclusão e configuração de motivos de rescisão e respectivas verbas
rescisórias, assim como respectivos códigos a serem gerados para RAIS,
CAGED, SEFIP e saque do FGTS.
Possuir rotina para processamento de cálculo mensal e adiantamento.
Possuir rotina para processamento de cálculo complementar.
Possuir rotina para processamento de 13º salário adiantado e integral.
Possuir rotina de cálculo automático de rescisão para funcionários.
Possuir rotina para processamento de cálculos de férias individuais e férias
coletivas.
Permitir desconto de faltas no pagamento das férias.
Permitir simulações parciais ou totais da folha de pagamento mensal, 13º salário
integral, férias e rescisórias, para a competência atual ou para competência futura.
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Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente aos afastamentos
do funcionário, através da informação do ato na Ficha Funcional.
Calcular alterações salariais de modo coletivo ou para níveis salariais do plano de
cargos.
Permitir lançamento manual dos eventos que compõe a folha de pagamento do
funcionário para serem calculados, podem ser lançados em uma competência ou
em várias parcelas do período.
Permitir lançamento manual dos eventos que compõe a folha de pagamento de
vários funcionários em um único lançamento, selecionando os funcionários. Pode
ser lançado o evento para uma ou mais competências.
O relatório Resumo da Folha de Pagamento apresenta a geração dos dados do
período selecionado com a opção para apresentar o total dos valores dos encargos
no final do relatório nas quebras.
Emitir relatório com os empenhos, guias e ordens a serem importados no sistema
de Contabilidade Pública, possibilitando assim a conferência dos valores de
empenhos da folha de pagamento e seus respectivos encargos patronais.
Possuir relatório com todos os valores relativos ao servidor e à contribuição
patronal referentes ao INSS e FGTS, discriminando as possíveis deduções.
Possuir relatório com todos os valores relativos ao servidor, referente ao IRRF.
Gerar GFIP em arquivo.
Emitir relatórios cadastrais em geral.
Gerar a relação de todos os servidores admitidos e demitidos no mês (CAGED).
Emitir informações dos relatórios anuais necessários, como comprovante de
rendimentos e ficha financeira.
Gerar arquivos da RAIS e da DIRF, assim como o informe do comprovante de
rendimentos.
Permitir visualização das bases de previdência federal, de previdência estadual e
municipal, além de fundos de assistência.
Gerar informações da folha de pagamento em arquivo para crédito em conta no
banco de interesse da entidade.
Permitir no cadastro do desconto de empréstimo informar o n° de parcelas e o
sistema controlar automaticamente o término do desconto.
Permitir consulta dos proventos e descontos percebidos pelo servidor, em um
período determinado pelo usuário.
Possuir campo de ajuda, possibilitando pesquisas referentes ao sistema e suas
funcionalidades.
Permitir a emissão de Portarias e demais documentos através do sistema.
Possuir integração com o sistema de contabilidade para empenhamento
automático da folha, geração de guias de receitas e ordens de pagamento e envio
após encerramento da competência das informações de provisões para o 13° e
férias.
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Possuir rotina para controle das diárias, ou seja o sistema deve buscar
automaticamente a informação do empenho através da configuração da rubrica de
despesa e apurar se o valor pago em diárias para um funcionário ultrapassa o
limite de isenção, caso isso aconteça deve gerar um evento de desconto do INSS.

5.1.2. Sistema Contabilidade Pública
 O Sistema de Contabilidade Pública deverá registrar todos os fatos contábeis
ocorridos e possibilitar o atendimento à legislação vigente, à análise da situação
da administração pública, e a obtenção de informações contábeis e gerenciais
necessárias à tomada de decisões.
 Efetuar a escrituração contábil nos sistemas Financeiro, Patrimonial e de
Compensação em partidas dobradas e no Sistema Orçamentário em partidas
simples, de conformidade com os artigos 83 a 106 da Lei 4.320/64, inclusive com
registro em livro Diário.
 Possibilitar a integração com o Sistema de Compras e Licitações.
 Possibilitar a integração com os sistemas de tributos municipais, controle de
almoxarifado, medicamentos, controle de merenda e controle de patrimônio, para
envio automático das informações de reconhecimento de débitos, movimentação
de estoques, movimentações patrimoniais.
 Possibilitar a integração com o sistema de Folha de Pagamento, para
empenhamento automático da Folha e envio automático da informações das
provisões de 13° Salário, Férias e Avanços.
 Possuir integração on-line com a tesouraria sem necessidade de importação dos
lançamentos após encerramento do caixa.
 Gerar 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 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.
 Gerar os razões analíticos de todas as contas integrantes dos Sistemas Financeiro,
Patrimonial e de Compensação.
 Permitir informar documentos fiscais na Ordem de Pagamento.
 Possibilitar a consulta ao sistema, sem alterar o cadastro original.
 Possibilitar o registro de empenhos por Estimativa, Global e Ordinário.
 Possibilitar a anulação dos empenhos por estimativa no final do exercício, visando
a não inscrição em Restos a Pagar.
 Possibilitar inscrever automaticamente no Sistema de Compensação dos
empenhos de Adiantamentos, quando da sua concessão e o lançamento de baixa
respectivo, quando da prestação de contas.
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 Possibilitar o registro do pagamento total ou parcial da despesa e a anulação do
registro de pagamento, fazendo os lançamentos necessários.
 Possibilitar a inclusão de vários descontos, tanto no fluxo extra orçamentário
como no orçamentário, com registros automáticos nos sistemas orçamentário e
financeiro.
 Fazer os lançamentos de receita e despesa automaticamente nos Sistemas
Financeiro, Orçamentário, Patrimonial e de compensação, conforme o caso.
 Efetuar o lançamento do cancelamento de restos a pagar em contrapartida com a
receita orçamentária, em rubrica definida pelo usuário.
 Possibilitar o controle de Restos a Pagar em contas separadas por exercício, para
fins de cancelamento, quando for o caso.
 Executar o encerramento do exercício, com todos os lançamentos automáticos e
com a apuração do resultado.
 Emitir ordens de Pagamento de Restos a Pagar, Despesa Extra e de Empenho.
 Possibilitar a consolidação dos balancetes financeiro das autarquias juntamente
com o balancete financeiro da prefeitura.
 Possibilitar o controle de despesa por tipo relacionado ao elemento de despesa.
 Cadastrar e controlar as dotações constantes do Orçamento do Município e das
decorrentes de créditos adicionais especiais e extraordinários.
 Registrar bloqueio e desbloqueio de dotações.
 Controlar as dotações orçamentárias, impossibilitando a utilização de dotações
com saldo insuficiente para comportar a despesa.
 Gerar relatórios gerenciais de execução da despesa, por credores, por
classificação, por período de tempo e outros de interesse do Município.
 Gerar relatórios de saldos disponíveis de dotações, de saldos de empenhos globais
e outros de interesse do Município.
 Possibilitar iniciar os movimentos contábeis no novo exercício mesmo que o
anterior ainda não esteja encerrado, possibilitando a atualização automática dos
saldos contábeis no exercício já iniciado.
 Possibilitar o registro de contratos e convênios, efetuando o controle da baixa dos
valores ao cadastrar o empenho veiculando o contrato ou convênio registrado.
5.1.3. Sistema Contabilidade IMPAS
 O Sistema de Contabilidade Pública deverá registrar todos os fatos contábeis
ocorridos e possibilitar o atendimento à legislação vigente, à análise da situação
da administração pública, e a obtenção de informações contábeis e gerenciais
necessárias à tomada de decisões.
 Efetuar a escrituração contábil nos sistemas Financeiro, Patrimonial e de
Compensação em partidas dobradas e no Sistema Orçamentário em partidas
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simples, de conformidade com os artigos 83 a 106 da Lei 4.320/64, inclusive com
registro em livro Diário.
Possibilitar a integração com o sistema de Folha de Pagamento, para
empenhamento automático da Folha e envio automático da informações das
provisões de 13° Salário, Férias e Avanços.
Possuir integração on-line com a tesouraria sem necessidade de importação dos
lançamentos após encerramento do caixa.
Gerar 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 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.
Gerar os razões analíticos de todas as contas integrantes dos Sistemas Financeiro,
Patrimonial e de Compensação.
Permitir informar documentos fiscais na Ordem de Pagamento.
Possibilitar a consulta ao sistema, sem alterar o cadastro original.
Possibilitar o registro de empenhos por Estimativa, Global e Ordinário.
Possibilitar a anulação dos empenhos por estimativa no final do exercício, visando
a não inscrição em Restos a Pagar.
Possibilitar inscrever automaticamente no Sistema de Compensação dos
empenhos de Adiantamentos, quando da sua concessão e o lançamento de baixa
respectivo, quando da prestação de contas.
Possibilitar o registro do pagamento total ou parcial da despesa e a anulação do
registro de pagamento, fazendo os lançamentos necessários.
Possibilitar a inclusão de vários descontos, tanto no fluxo extra-orçamentário
como no orçamentário, com registros automáticos nos sistemas orçamentário e
financeiro.
Fazer os lançamentos de receita e despesa automaticamente nos Sistemas
Financeiro, Orçamentário, Patrimonial e de compensação, conforme o caso.
Efetuar o lançamento do cancelamento de restos a pagar em contrapartida com a
receita orçamentária, em rubrica definida pelo usuário.
Possibilitar o controle de Restos a Pagar em contas separadas por exercício, para
fins de cancelamento, quando for o caso.
Executar o encerramento do exercício, com todos os lançamentos automáticos e
com a apuração do resultado.
Emitir ordens de Pagamento de Restos a Pagar, Despesa Extra e de Empenho.
Possibilitar a consolidação dos balancetes financeiro das autarquias juntamente
com o balancete financeiro da prefeitura.
Possibilitar o controle de despesa por tipo relacionado ao elemento de despesa.
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 Cadastrar e controlar as dotações constantes do Orçamento do Município e das
decorrentes de créditos adicionais especiais e extraordinários.
 Registrar bloqueio e desbloqueio de dotações.
 Controlar as dotações orçamentárias, impossibilitando a utilização de dotações
com saldo insuficiente para comportar a despesa.
 Gerar relatórios gerenciais de execução da despesa, por credores, por
classificação, por período de tempo e outros de interesse do Município.
 Gerar relatórios de saldos disponíveis de dotações, de saldos de empenhos globais
e outros de interesse do Município.
 Possibilitar iniciar os movimentos contábeis no novo exercício mesmo que o
anterior ainda não esteja encerrado, possibilitando a atualização automática dos
saldos contábeis no exercício já iniciado.
 Possibilitar o registro de contratos e convênios, efetuando o controle da baixa dos
valores ao cadastrar o empenho veiculando o contrato ou convênio registrado.
5.1.4. Sistema Prestação de Contas Públicas
 Permitir a emissão de todos os anexos da STN tais como: RGF, RREO e SISTN;
 Permitir a emissão dos relatórios do TCE/RS todos os modelos de executivo e
legislativo;
 Permitir a geração de arquivos para preenchimento automático do SIOPS;
 Permitir a geração de arquivos para preenchimento automático do SIOPE;
 Permitir a geração automática dos arquivos SICONFI, de acordo com lay-out da
STN.
 Permitir a emissão dos relatórios de Anexos de Balanço;
 Possuir relatórios Gerenciais da execução do orçamento em Educação, Despesa
com Pessoal, Saúde e demais comparativos;
 Permitir a emissão de relatórios para audiências públicas;
 Permitir a emissão de gráficos demonstrando a receita e despesa previstas e
realizadas;
 Permitir a publicação dos anexos obrigatórios, diretamente no portal da
transparência após visualizá-los;
 Permitir cadastro de secretarias e horários de atendimentos para publicação no
portal da transparência;
 Permitir a configuração de contas que farão a composição da receita corrente
líquida e a despesa com pessoal;
 Permitir o cadastro de repasses efetuados e recebidos pelo município.
5.1.5. Sistema Tesouraria
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Possuir integração on-line com o sistema de Contabilidade para contabilização
automática da movimentação da tesouraria.
Registrar os lançamentos de débito/crédito, de transferências bancárias.
Possuir relatórios dos pagamentos efetuados por Banco/Cheque.
Permitir gerar os arquivos relativos às ordens bancárias para pagamentos dos
fornecedores com crédito em conta bancária.
Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias, extra
orçamentárias e restos a pagar) registrando todos os pagamentos efetuados contra
caixa ou bancos, gerando recibos, permitindo estornos, efetuando os lançamentos
automaticamente nas respectivas Contas Contábeis (analíticas e sintéticas),
permitindo consultas e emitindo relatórios (auxiliares) em diversas classificações.
Na Conciliação bancária, deverá permitir as necessárias comparações com os
lançamentos de Pagamentos e de Recebimentos no período selecionado, além de
emitir o demonstrativo de conciliação do saldo bancário.
Emitir todos os relatórios diários necessários ao controle da Tesouraria,
classificados em suas respectivas dotações/contas.
Possibilitar a demonstração diária de receitas arrecadadas (orçamentárias e extra
orçamentárias).
Possibilitar a demonstração diária de despesas realizadas (orçamentárias e extra
orçamentárias).
Possibilitar a demonstração de saldos bancários, possuindo boletim diário de
bancos, livro do movimento do caixa, boletim diário da tesouraria e demonstrativo
financeiro de caixa.
Possibilitar a configuração e utilização de diversos pontos de caixa, com
arrecadação e pagamentos totalmente integrados, com geração automática de
lançamentos na contabilidade.
Possibilitar baixar automaticamente dos pagamentos de documentos na emissão
de cheques e ordens de pagamento.
Permitir o registro da arrecadação com baixa automática dos débitos
correspondentes no sistema de Tributos Municipais, agindo de forma integrada.
Permitir o estorno de recebimentos de tributos municipais.
Possibilitar a configuração dos usuários com permissão para acesso e permissão
para movimentar os caixas diários.
Possibilitar integração com o sistema tributário apresentando mensagem de que o
credor possuí débito no momento do pagamento.
Permitir a configuração de assinaturas por relatório, informando o nome do cargo
e da pessoa que o ocupa.
Permitir o pagamento de diversos documentos simultaneamente.
Permitir o cadastro e emissão de documentos de ordens de pagamento, guias de
receitas e de estorno de lançamentos.
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5.1.6. Sistema Orçamentário Municipal – PPA, LDO, LOA
 Este sistema deverá permitir a elaboração da proposta para o Plano Plurianual,
para a Lei de Diretrizes Orçamentárias e para a Lei Orçamentária Anual,
possibilitando a consolidação dos dados dos órgãos da Administração Direta e
Indireta.
Plano Plurianual (PPA):
 Permitir a definição de macro-objetivos a serem utilizados nos programas do
Plano Plurianual.
 Possibilitar o cadastro de programas, com as seguintes informações: origem
(novo, substituto ou continuação), tipo do Programa, macro objetivo, horizonte
temporal e denominação.
 Permitir estabelecer vínculo do programa de governo com: indicadores e índices
esperados, órgão e gerente responsável, público alvo.
 Possibilitar o cadastro das ações para o atendimento dos programas, com as
seguintes informações: tipo da ação (projeto/atividade/operações especiais), tipo
do orçamento (fiscal/seguridade social/investimentos de estatais), unidade de
medida, quando necessário, produto, quando necessário, título e finalidade.
 Permitir registrar as audiências públicas realizadas para elaboração do PPA, LDO
e LOA, bem como as sugestões da sociedade obtidas nas audiências públicas.
 Possibilitar a avaliação da sugestão e a análise da viabilidade das sugestões
obtidas nas audiências públicas.
 Cadastrar Cenários macroeconômicos, com o objetivo de estimar a
disponibilidade dos recursos do orçamento e orientações no que diz respeito ao
ambiente macroeconômico esperado no período de implementação do Plano
Plurianual.
 Cadastrar metodologias de cálculo para serem utilizadas para obter a previsão do
total a ser arrecadado, e as medidas a serem tomadas para realizar a arrecadação.
 Cadastrar metodologias de cálculo para serem utilizadas para obter a previsão do
total a ser gasto, e as medidas a serem tomadas para realizar o gasto.
 Permitir a aplicação das metodologias cadastradas para as receitas e despesas.
 Cadastrar a programação da receita possibilitando a identificação de cada fonte
de destino.
 Permitir efetuar o planejamento das despesas possibilitando: identificar o
programa e ação, informar as metas financeiras com a indicação da fonte de
recursos, informar as metas físicas a serem alcançadas durante a execução do
programa.
 Permitir distribuir as metas financeiras para os exercícios pertencentes ao Plano
Plurianual.
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 Cadastrar as restrições e providências relativas à avaliação dos Planejamentos de
Despesas.
 Possuir relatórios de avaliação do plano plurianual.
 Permitir a emissão do projeto de lei do plano plurianual.
 Possuir anexos e planilhas para envio ao Legislativo.
 Possuir relatórios de acompanhamento e comparação da execução financeira
 Possuir relatórios de avaliação do plano plurianual
 Possibilitar a cópia dos dados de outros Planos Plurianuais.
Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO):
 Possuir a integração com o PPA para importação da receita, despesa e programas
e ações.
 Permitir cadastrar as prioridades da LDO identificando o localizador de gasto,
definindo as metas físicas e as metas financeiras com identificação da fonte de
recurso.
 Registrar a receita prevista para o exercício da LDO e para os dois exercícios
seguintes.
 Cadastrar metodologias de cálculo para serem utilizadas para obter a previsão do
total a ser gasto, e as medidas a serem tomadas para realizar o gasto
 Cadastrar metodologias de cálculo para serem utilizadas para obter a previsão do
total a ser arrecadado, e as medidas a serem tomadas para realizar a arrecadação.
 Possuir cadastro de renúncia da receita, identificando o tipo e as formas de
compensação da renúncia.
 Permitir registrar as expansões da despesa e as suas respectivas compensações.
 Permitir informar os riscos fiscais, identificando o tipo e a providência a ser
tomada para o risco.
 Permitir informar as projeções para o resultado nominal e o detalhamento mensal
destas projeções.
 Possuir relatórios gerenciais da previsão da receita e da despesa com possibilidade
de agrupamento por fonte de recurso.
 Possuir relatórios gerenciais de transferências financeiras, com opção de seleção
pelo tipo da transferência.
 Emitir os anexos nos moldes da Lei 4.320/64:
a) Anexo 1 – Demonstrativo da Receita e Despesa segundo Categorias
Econômicas.
b) Anexo 2 – Receita por Categoria Econômica.
c) Anexo 2 – Natureza da Despesa por Categorias Econômicas.
d) Anexo 5 – Funções e Sub-funções de Governo.
e) Anexo 6 – Programa de Trabalho do Governo.
f) Anexo 7 – Programa de Trabalho do Governo (Consolidação).
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g) Anexo 8 – Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-funções e Programas
conforme Vínculo.
h) Anexo 9 – Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções, Demonstrativo
da Evolução da Receita e Demonstrativo da Evolução da Despesa.
 Permitir a emissão do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias.
 Emitir demonstrativo das receitas e despesas com manutenção e desenvolvimento
do ensino – MDE.
 Emitir demonstrativo das receitas e despesas próprias com a saúde.
 Emitir demonstrativos baseados na Lei 101/00 (LRF):
a) Demonstrativo I - Metas Anuais.
b) Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício
Anterior.
c) Demonstrativo III - Das Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Fixadas nos
03 (três) Exercícios Anteriores.
d) Demonstrativo IV - Evolução do Patrimônio Líquido.
e) Demonstrativo V - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação
de Ativos.
f) Demonstrativo VII - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita.
g) Demonstrativo VIII - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de
Caráter Continuado.
h) Anexo I - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para as
Receitas - Total das Receitas.
i) Anexo I.A - Metodologia e Memória de Cálculo das Principais Fontes de
Receitas. Anexo II - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para
as Despesas - Total das Despesas.
j) Anexo II - Metodologia e Memória de Cálculo das Principais Despesas.
k) Anexo III - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o
Resultado Primário.
l) Anexo IV - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o
Resultado Nominal.
m) Anexo V - Metodologia e Memória de Cálculo das Metas Anuais para o
Montante da Dívida.
n) Anexo VI - Demonstrativo da Receita Corrente Líquida.
o) Anexo VII - Demonstrativo de Riscos Fiscais e Providências.
 Permitir copiar dados de outras LDO’s possibilitando escolher: Despesas
(Prioridades), Receitas, Transferências Financeiras, Renúncias e Compensação
das Receitas, Expansão e Compensação das Despesas, Metodologias de cálculo,
Resultado Nominal, Riscos Fiscais, e Projeções Atuariais.
 Permitir copiar as receitas e despesas definidas no PPA, com a opção de efetuar
o detalhamento das Contas de receita e de despesa, Fontes de recursos e Definição
dos valores para as metas financeiras e físicas.
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Lei Orçamentária Anual (LOA)
 Permitir o cadastro da previsão da receita com informação da unidade
orçamentária responsável pela arrecadação.
 Possuir cadastro de projetos e atividades, possibilitando a identificação da ação
que pertence a cada projeto/atividade, mesmo que a ação possua codificação
diferente.
 Permitir o cadastro das despesas que compõe o orçamento, com identificação do
localizador de gastos, contas da despesa fontes de recurso e valores.
 Possuir cadastro de transferências financeiras entre todos órgãos da
Administração Direta e/ou Indireta, identificando o tipo da transferência
(Concedida/Recebida).
 Possuir relatórios de comparação da receita e despesa com opção de agrupamento
por fonte de recurso.
 Possuir planilha de identificação das despesas, possibilitando a seleção por:
Despesa, Órgão, Unidade e Programa.
 Possuir relatórios gerenciais da previsão da receita, despesa e transferências
financeiras.
 Emitir demonstrativos baseados na Lei 101/00 (LRF):
a) Anexo 1 – Demonstrativo da Receita e Despesa segundo Categorias
Econômicas.
b) Anexo 2 – Receita por Categoria Econômica.
c) Anexo 2 – Natureza da Despesa por Categorias Econômicas.
d) Anexo 5 – Funções e Sub-funções de Governo.
e) Anexo 6 – Programa de Trabalho do Governo.
f) Anexo 7 – Programa de Trabalho do Governo (Consolidação).
g) Anexo 8 – Demonstrativo da Despesa por Funções, Sub-funções e Programas
conforme Vínculo.
h) Anexo 9 – Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções - Demonstrativo
da Evolução da Receita - Demonstrativo da Evolução da Despesa.
 Permitir copiar dados de outras Leis Orçamentárias Anuais.
 Permitir copiar as receitas e prioridades definidas na LDO, possibilitando o
detalhamento de pelo menos, contas de receita, contas de despesa, fontes de
recursos e valores para as metas financeiras.
 Possibilitar a emissão de relatórios complementares, como: Demonstrativo das
Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino – MDE,
Demonstrativo das Receitas de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde e
Demonstrativo da Despesa com Pessoal.
 Possuir relatório para emissão do Projeto da Lei Orçamentária Anual.
5.1.7. Sistema Tributação
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 O sistema de Tributação deverá possuir cadastros de ruas, bairros e distritos para
utilização no cadastramento dos contribuintes e imóveis.
 Possuir cadastro de bancos e agências.
 Possuir cadastro de atividades econômicas.
 Possuir cadastro de planta de valores.
 Possuir cadastro de assinantes.
 Possuir cadastro único de contribuintes.
 Possuir cadastro de cartórios para possibilitar o relacionamento com o ITBIImposto sobre Transmissão de Bens Imóveis.
 Permitir que a Planta de Valores seja configurável conforme boletim cadastral e
a localização do imóvel.
 Ter configuração para mensagens de carnê.
 Possuir cadastro de imóvel urbano e rural.
 Possuir Certidão de averbação de Imóvel.
 Possuir cadastro de Construção vinculado ao imóvel e que controle os dados da
edificação, obra e vistoria.
 Ter controle sobre as notificações de lançamentos emitidas/enviadas, anuladas e
devolvidas.
 Possibilitar integração com o sistema de Contabilidade Pública e Tesouraria,
permitindo o lançamento automático dos pagamentos efetuados nas devidas
contas contábeis.
 Manter histórico dos valores calculados de cada exercício.
 Possibilitar consulta de lançamentos (dados financeiros), através: do nome, parte
do nome ou CNPJ/CPF.
 Emitir extrato da movimentação financeira do contribuinte (tributos pagos, em
aberto, Baixados ou Excluídos).
 Controlar emissão e pagamento do ITBI, bloqueando a transferência de imóveis
quando este possui débitos em aberto ou está em dívida ativa.
 Possuir cadastro de feriados para fins de cálculo de juro/multa.
 Possuir rotinas de gerenciamento de dívida ativa.
 Possuir relatórios gerenciais, estatísticos e financeiros.
 Emitir notificação de cobrança administrativa para o contribuinte devedor.
 Emitir documento de petição inicial para ajuizamento da dívida ativa.
 Possibilitar emissão da Certidão de Dívida Ativa com o ajuizamento automático
dos débitos selecionados.
 Permitir baixas dos débitos automaticamente através de arquivos de arrecadação
fornecidos pelos Bancos.
 Ter consulta geral unificada da situação do contribuinte (dívida ativa, débitos
correntes de todas as receitas) com valores atualizados.
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 Possuir cadastro de cadastro de juros de financiamentos para refinanciamento de
débitos correntes e dívida ativa, vencidos ou a vencer.
 Possuir rotina configurável de Parcelamento de Dívida Ativa, podendo parcelar
várias receitas, dividas executadas, conceder descontos legais, determinar valor
mínimo por parcela, bem como permitir a cobrança de taxas de parcelamento;
 Permitir que sejam parametrizados todos os tributos conforme a legislação
municipal, quanto à multa, correção e índices, moedas, etc.
 Permitir controle de isenção/imunidade definido no cadastro do imóvel ou
controle de isenção por ano;
 Possuir rotina de inscrição em dívida com emissão do livro de dívida ativa,
gerando informações sobre o ato da inscrição (livro, folha, data e número da
inscrição).
 Possibilitar que seja feito cálculo simulado baseado nos exercícios anteriores,
dados cadastrais do exercício atual, considerando os parâmetros de cálculo do
exercício solicitado.
 Possibilitar a integração com o sistema de Tesouraria, efetuando baixa de
pagamento de débitos, dividas, dívidas parceladas e parcelas do “Refis”,
automaticamente;
 Poder emitir parcela unificada para pagamento, relacionando todos os débitos
correntes, dívidas ativas e parcelas de dívidas que o contribuinte estiver devendo;
 Controlar a emissão de documentos impressos, permitindo o controle da
tramitação da emissão, entrega ou devolução;
 Dispor de rotinas para configurar o acesso aos usuários aos módulos e funções
com a área de atuação de cada usuário dentro do sistema;
 Possibilitar cadastramento único de contribuintes, o qual poderá ser utilizado em
todo o sistema facilitando as consultas e emissão de Certidão Negativa de Débito;
 Permitir várias receitas referentes a Imóveis, Estabelecimentos, Contribuição de
Melhorias, Troca-Troca, Financiamentos ou Outras Receitas;
 Possuir opção para verificar os históricos das alterações cadastrais (cadastro de
contribuintes, cadastro imobiliário e cadastro de Estabelecimentos.
 Possuir controle das ME e EPPs optantes pelo Simples Nacional, conforme Lei
Complementar 123/2006;
 Emitir Gráficos para análise de lançamentos de Receitas Lançadas x Arrecadadas.
 Conter rotina configurável para a lei do parcelamento de dívida ativa onde possam
ser parcelados todos os débitos e dívidas ativas, vencida ou a vencer;
 Controlar execução de dívidas;
 Possibilitar a emissão de relatório para a verificação da movimentação das dívidas
ativas dentro de um período informado;
 Possibilitar emissão de relatório demonstrando os valores concedidos de
descontos de multa e juros.
Avenida Silva Tavares nº1127. Centro. CEP 98.250-000. Fone: 55 3373 1072 - 1172.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Saldanha Marinho

 Possibilitar emissão do documento do Habite-se.
 Possibilitar que o abatimento realizado na composição dos parcelamentos possa
ser parametrizado para baixas os débitos/dívidas de forma proporcional ou
quitando primeiramente os débitos/dívidas mais antigos.
 Permitir envio automático para a registro na contabilidade, das informações de
reconhecimento de lançamentos de receitas de tributos mensais.
 Permitir no momento da importação dos arquivos de retorno bancário, gerar
automaticamente as guias para lançamentos na tesouraria de acordo com a receita
vinculada para cada tributo.
 Possuir o controle de financiamentos habitacional pela tabela SAC – Sistema de
Amortização Constante;
 Possuir cadastro de casas populares com controle de vencimentos das parcelas,
informando os dados cadastrais como: valor do contrato, valor da parcela fixa,
número do contrato e referências do imóvel;
 Possuir rotina para controle dos lançamentos e geração do cálculo das taxas de
água do município de acordo com a lei.
 Permitir emissão de planilha para leitura do consumo de água;
 Permitir a emissão de carnês de água;
 Permitir a inscrição em dívida ativa de forma automática dos contribuintes que
não pagam a taxa mensal de água.
 Possuir o Cadastro de imóvel urbano e rural separados, ou seja, independentes;
 Permitir lançamento de taxas variáveis com cancelamento automático no caso de
não pagamento;
 Permitir a geração de arquivos das CDAs para envio ao cartório para protesto;
 Permitir o controle dos débitos protestados;
 Possuir integração com o sistema Gestão Ambiental para emissão de taxas e
gravação automática dos lançamentos de multas ambientais.
5.1.8. Sistema Compras e Licitações
 Possuir integração com os sistemas de Controle de Almoxarifado, Controle de
Merenda Escolar, Medicamentos e Controle de Frotas, para envio de requisições
de compras de forma automática.
 Possuir integração com o sistema de contabilidade para consulta e reserva de
dotação na abertura do processo licitatório e na distribuição da ordem de
compra para empenho.
 Possuir no cadastro de materiais informações como: Material de consumo ou
permanente.
 Permitir cadastrar fornecedores, emitindo Certificado de Registro Cadastral e
controlando a sequência do certificado.
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 Possibilitar o cadastramento de fornecedores informando o porte da empresa e
cadastro das certidões e documentos com o prazo de validade.
 Permitir o cadastramento de coletas de preço, possibilitando gerar uma compra
direta, processo administrativo ou de compra, tendo como base para o valor
máximo do item o preço médio ou menor preço cotado para o item na coleta de
preço.
 Permitir a gravação dos itens da coleta de preço em meio magnético para
cotação pelos fornecedores e possibilitar a leitura dos preços cotados para
preenchimento automático dos preços dos itens.
 Permitir que a ordem de compra fique disponível para o empenhador após a
autorização do responsável pelas compras.
 Possibilitar o acompanhamento dos processos licitatórios desde a preparação
até seu julgamento, envolvendo as etapas conforme abaixo: Publicação do
processo; Impugnação; Emissão do mapa comparativo de preços; Emissão das
Atas referente a Documentação e Julgamento das propostas; Interposição de
recurso; Anulação e revogação; Parecer da comissão julgadora; Parecer
jurídico e Homologação.
 Permitir a realização de licitações com julgamento pelo menor preço por item ou
global.
 Possibilitar a desclassificação do item.
 Registrar os processos licitatórios contendo todos os dados necessários para sua
identificação, tais como: Número do processo; Objeto da compra; Modalidade
de licitação; Datas de abertura e recebimento dos envelopes.
 Permitir o cadastramento de Comissões de Licitações: Permanente; Especial;
Servidores; Pregoeiros e Leiloeiros, e informando as portarias ou decretos que
as designaram, com suas respectivas datas de designação e expiração,
permitindo informar também os seus membros e funções designadas.
 Permitir a gravação dos itens do processo licitatório em meio magnético para
ser enviado aos fornecedores para digitação do preço de cada item e possibilitar
a leitura dos preços digitados para preenchimento automático no cadastro de
itens do processo.
 Controlar o tempo entre um lance e outro por meio de um cronômetro na mesma
rotina dos lances.
 Possibilitar a utilização de critérios de julgamento das propostas em relação a
microempresa e empresa de pequeno porte, de acordo com lei complementar
123/2006.
 Possibilitar a emissão da ata do pregão presencial, histórico dos lances.
 Permitir parametrização para numerar a licitação de forma sequencial ou por
modalidade, possibilitando alterar a numeração sugerida pelo sistema.
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 Gerar entrada do material no almoxarifado à partir da importação da licitação
ou ordem de compra.
 Permitir criar e editar modelos de editais, contratos, autorização de compras,
atas e outros relatórios desejados à partir dos modelos existentes no sistema.
 Possuir gerador de arquivos das informações de licitações realizadas e contratos
para o sistema LicitaCon do TCE/RS, conforme leiaute determinado pelo mesmo.
5.1.9. Sistema Controle de Patrimônio
 Possuir cadastro para os bens móveis e imóveis do órgão, o empenho e fornecedor
da aquisição do bem, além do estado de conservação do bem: “péssimo”, “ruim”,
“regular”, “bom” e “ótimo”.
 Permitir vinculação da conta contábil e natureza do bem.
 Permitir visualização de valor de aquisição, o valor total de depreciação, assim
como cadastrar e visualizar as incorporações e desincorporações.
 Permitir visualização do valor da última reavaliação do bem.
 Permitir armazenamento e visualização da imagem atual do bem por meio dos
arquivos: JPG, BMP E PDF.
 Permitir visualização da situação do bem como: “ativo”, “baixado”, “comodato”,
“locado”, “cedido”.
 Permitir informar características personalizadas para o cadastro de bens. Por ex.:
“Cor”, “Altura”, “Peso”.
 Permitir alteração da placa do bem.
 Permitir controle de transferência de bens entre os diversos órgãos, responsáveis
e contas da entidade assim como cessões e locações, possibilitando a emissão do
relatório de transferências de determinado tipo, incluindo também a emissão
como Termo de Transferência de Bens.
 Permitir cadastro das contas patrimoniais, classificá-las por bens móveis e
Imóveis e identificar o tipo de bens tangíveis e intangíveis.
 Permitir informa o valor (%) residual do bem e o % de depreciação anual dos
bens.
 Permitir cadastro de conversão de moedas indexadoras, para que ao cadastrar bens
adquiridos em outras épocas converta automaticamente para o valor atual ao
cadastrar o bem.
 Permitir reavaliação de bens individual, ou por lote e identificar o tipo de
reavaliação: Ajuste ou reavaliação e possibilitando adequar o novo valor de
depreciação anual do bem.
 Controlar movimentação dos bens encaminhados à manutenção, armazenando os
dados básicos desse movimento; tais como:
a) Data de envio e previsão de retorno;
b) Tipo de manutenção (se a manutenção é preventiva ou corretiva);
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 Emitir relatório identificando o bem, valor atualizado, conta ao qual ele pertence,
o responsável pelo bem, número patrimonial e a data de aquisição.
 Emitir termo de responsabilidade da guarda dos bens por responsável ou por
órgão/centro de custo.
 Emitir relatório de bens em inventário por centro de custo e/ou responsável,
permitindo selecionar a situação (em processo de localização, localizados e
pertencentes ao setor, localizados, mas pertencentes a outro setor, não localizados
ou todas) e emitir também o termo de abertura e encerramento do Inventário.
 Emitir etiquetas de controle patrimonial, inclusive com código de barras para
leitura óptica, além de permitir que o usuário possa confeccionar sua própria
Etiqueta.
 Permitir registro da abertura e do fechamento do inventário, bloqueando a
movimentação ou destinação de bens durante a sua realização.
 Emitir relatório de baixas de bens.
 Emitir relatório para conferir os lançamentos de inventário, possibilitando a
seleção por responsável, por órgão ou por centro de custo.
 Manter registro/histórico de todas as movimentações dos itens patrimoniais
realizadas no exercício, possibilitando a emissão de relatório por período e
também visualizar as movimentações por centro de custo.
 Emitir relatório de reavaliações de bens com seleção por bem, por conta e período.
 Emitir relatório por período dos movimentos das contas dos bens, possibilitando
visualizar o saldo anterior ao período, total de entradas, total de saídas e saldo
atual da conta.
 Emitir relatório com os movimentos contábeis (aquisições, baixas, depreciações)
ocorridos no patrimônio no período de seleção.
 Permitir inserir no cadastro dos bens um valor mínimo residual para os bens, para
controle das depreciações.
 Permitir cadastro de comissões para inventário e reavaliação de bens com
informação do número da portaria, data da portaria, finalidade e membros da
comissão.
 Permitir a integração online, sem necessidade de aplicativo para integração, com
o sistema de Contabilidade para envio das movimentações de depreciação,
doações, baixas e avaliações.
 Permitir o controle de Inventário de Bens, possuindo abertura de Inventário do
exercício, lançamento, encerramento e emissão de relatórios referentes ao
inventário.
5.1.10. Sistema Controle de Almoxarifado
 Possibilitar o controle de toda movimentação de entrada, saída, devolução, prazo
de validade e transferência de materiais no estoque.
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 Permitir registrar alterações quanto às informações no cadastro de fornecedores.
 Possibilitar integração com o sistema de Compras e Licitações para importação
ou acesso ao centro de custos, materiais e fornecedores.
 Permitir a integração com o sistema de Contabilidade Pública para envio mensal
da movimentação de estoque, permitindo a configuração da conta contábil no
cadastro do produto.
 Permitir controlar os limites mínimos e de reposição de saldo físico em estoque.
 Permitir gerenciar os ajustes e os saldos físicos e financeiros dos estoques,
ocorridos do inventário.
 Possibilitar gerenciar a necessidade de reposição de materiais.
 Possibilitar o controle de materiais conforme especificações definidas pelo
município; (Consumo/Permanente/ Perecível/etc.).
 Possibilitar a emissão de relatório da ficha de controle de estoque, mostrando as
movimentações por material e período com saldo anterior ao período.
 Possibilitar a emissão de relatórios de entradas e saídas de materiais por produto,
nota fiscal e setor.
 Possibilitar a emissão de relatório de balancete do estoque mostrando os
movimentos de entradas, saídas e saldo atual por período.
 Emitir um resumo anual das entradas e saídas, mostrando o saldo financeiro mês
a mês por estoque e o resultado final no ano.
 Permitir registrar processo licitatório, número do empenho, fornecedor, número
da Ordem de Compra/Serviço e documento fiscal.
 Manter controle efetivo sobre as requisições de materiais, permitindo atendimento
parcial de requisições e mantendo o controle sobre o saldo não atendido das
requisições.
 Efetuar cálculo automático do preço médio dos materiais.
 Permitir o gerenciamento integrado dos estoques de materiais existentes nos
diversos almoxarifados.
 Utilizar centros de custo (setores) na distribuição de matérias, para apropriação e
controle do consumo.
5.1.11. Sistema Controle de Frotas
 Permitir registrar ordem de abastecimento com informações do veículo,
fornecedor, motorista e combustível a ser utilizado, permitindo o lançamento
automático da despesa.
 Possuir controle do consumo de combustível e média por veículo, permitindo a
emissão de relatório por veículo, por período e com opção para detalhamento dos
abastecimentos.
 Permitir controlar as trocas de pneus com identificação da posição dos pneus
trocados (dianteira/traseira/todos) incluindo tipo da troca (novo/recapagem),
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possibilitando a emissão do relatório com seleção de período da troca, veículo,
material, tipo de troca e identificação dos pneus trocados.
Permitir o registro de despesas gastas por veículo ou máquina.
Controlar as trocas de óleo efetuadas nos veículos, identificando o tipo da troca
(caixa, diferencial, motor ou torque), possibilitando a emissão do relatório por
período, veículo, fornecedor, material e pelo tipo da troca.
Permitir o cadastro de licenciamentos dos veículos com informação da data/valor
do licenciamento e seguro obrigatório, possibilitando a emissão do relatório por
período e veículo.
Controlar produtividade dos veículos com avaliação de desempenho de cada um,
emitindo relatório demonstrando os litros consumidos, a média e avaliando o
consumo do veículo (ou baixo ou normal ou alto).
Permitir cadastro de implementos agrícolas.
Possibilitar lançar solicitação e autorização do de serviço podendo indicar qual a
máquina e o implemento que será utilizado.
Permite integração com o sistema de tributos municipais à fim de incluir os
débitos gerados pelos serviços executados.
Permite lançar o deslocamento de veículos, odômetro inicial e odômetro final.
Permitir o cadastramento de adaptações realizadas nos veículos.

5.1.12. Sistema Protocolo
 Permitir a definição do roteiro do processo por solicitação com a previsão de
permanência em cada órgão.
 Permitir a abertura de processo em diversos departamentos da entidade.
 Permitir controle de numeração de processo por solicitação com possibilidade de
reinicio a cada novo exercício.
 Permitir controlar o histórico de cada processo em toda a sua vida útil até o
encerramento.
 Cadastrar pareceres sobre o processo em cada trâmite sem limite de tamanho de
parecer e com possibilidade de anexar documentos ao mesmo.
 Permitir digitalização de documentos nos processos ou pareceres.
 Manter registro de funcionário/data de todo cadastramento ou alteração dos
processos em trâmite.
 Permitir que cada departamento atualize ou consulte os processos sob sua
responsabilidade.
 Permitir movimentação de processos arquivados entre os departamentos
registrando data de saída e devolução do processo, usuário e departamento que
solicitou.
 Possuir relatórios para acompanhamento de processos abertos, em tramite,
encerrados, arquivados.
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 Permitir a consulta da tramitação do processo pela internet, utilizando o número
do protocolo ou CPF do requerente.
5.1.13. Sistema Protocolo
 Permitir o controle de documentos gerados pelas mais diversas secretarias, tais
como: atas, projetos de lei, leis, pareceres, ofícios, contratos, adendos, Decretos.
 Possibilitar a edição de documentos através de editor de textos disponível no
próprio sistema.
 Permitir a busca por palavra-chave dentro de uma classificação por documento e
assunto.
 Permitir controlar o vencimento de contratos e adendos.
 Possibilitar a classificação dos documentos por tipo.
 Disponibilizar relatórios, para consulta em vídeo ou emissão na impressora,
contendo os dados dos documentos editados para análise gerencial pela
administração.
 Todos os relatórios devem permitir visualização antes da emissão, podendo
imprimir somente a(s) página(s) desejada(s).
 Possibilitar a criação de documentos e armazenar esses documentos no banco de
dados.
 Permitir a integração com o sistema de contabilidade para controle da numeração
de decretos e leis de alteração orçamentária.

5.1.14. Sistema CND Eletrônica
 Possuir integração com o sistema de Tributos Municipais e Fiscalização do ISS,
permitindo a consulta on-line da situação do solicitante da CND.
 Possibilitar através do n° do CPF e código de verificação que seja emitida a
certidão negativa de débitos ou certidão positiva com efeito de negativa para
contribuinte que não possuem débito vencidos com a fazenda municipal.
 Possibilitar através do n° do CNPJ e código de verificação que seja emitida a
certidão negativa de débitos ou certidão positiva com efeito de negativa para
empresas que não possuem débito vencidos com a fazenda municipal.
 Possibilitar através do n° do CPF ou CNPJ e código de verificação que seja
emitida a certidão negativa de débitos ou certidão positiva com efeito de negativa
para imóveis que não possuem débito vencidos com a fazenda municipal.
 Possibilitar através do n° do CPF ou CNPJ e código de verificação que seja
emitida a certidão negativa ambiental.
 Possibilitar através do n° do CPF ou CNPJ e código de verificação que seja
emitida a certidão negativa de débitos ou certidão positiva com efeito de negativa
para imóveis rurais que não possuem débito vencidos com a fazenda municipal.
Avenida Silva Tavares nº1127. Centro. CEP 98.250-000. Fone: 55 3373 1072 - 1172.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Saldanha Marinho

 Permitir a consulta da validade dos documentos emitidos através de código de
verificação.
 Permitir a remissão das certidões negativas.
5.1.15. Sistema Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
 Permitir a emissão de notas fiscais de prestação de serviço diretamente no portal,
através de acesso seguro.
 Possibilitar a emissão de RPS para uso offine, através de acesso seguro.
 Permitir a geração de NFS-e no estabelecimento através do ERP, utilizando
framework disponibilizado pelo portal.
 Permitir a emissão da guia de recolhimento do ISS.
 Permitir o cancelamento de NFS-e, impressa dentro do prazo estabelecido pelo
município.
 Disponibilizar ferramenta de consulta das notas fiscais emitidas, através de acesso
seguro.
 ANFS-e deverá contercampos que reproduzem asinformaçõesenviadas
pelocontribuinte, seguindo o padrão ABRASF 2.01.
 Permitir a substituição de uma nota emitida por outra efetuando o vinculo entre
elas;
 Permitir a emissão de carta de correção onde somente possa ser alterado o
histórico da nota fiscal emitida.
 AidentificaçãodosserviçoscontidosnaNFSedevemestaremconformidadecomositensdaListadeServiçosanexaàLeiCompleme
ntarn°116/2003.
 Aidentificaçãodoprestadordeserviços
deverá
ser
feitapeloCNPJouCPF.AinformaçãodoCNPJouCPFdotomadordoserviçonão
precisará serobrigatória,excetoquandosetratar detomadorquereteveISSnafonte.
 AbasedecálculodaNFS-edeve
ser
oValorTotaldeServiços,subtraídooValordeDeduçõesprevistasemlei.
 Trazer zerado o valor do imposto quando a empresa for enquadrada no simples
nacional, gerando valor somente quando informado que o ISS é retido abrindo a
possibilidade de informar a alíquota de desconto.
 Possui rotina de conversão do RPS para Nota Fiscal de Serviço Eletrônica.
 Permitir a consulta das notas fiscais emitidas por período.
 Permitir a geração do DAM de recolhimento após encerrada a competência.
5.1.16. Sistema Emissão de Documento de Arrecadação:
 Possibilitar após os lançamentos de tributos, que os mesmos sejam impressos via
internet de forma online.
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 Permitir que o município determine que tipo de débitos estarão disponíveis para
emissão de documento de arrecadação municipal.
 Permite a emissão dos documentos de arrecadação municipal com código de
barras padrão FEBRABAN.
 Permitir filtrar os débitos por ano conforme informado.
 Permitir que o município defina a política de privacidade para emissão dos
documentos de arrecadação, por solicitação de acesso ou somente pelo n° do
CPF/CNPJ.
 Possuir filtros de seleção via CPF/CNPJ e também permitir seleção por código do
imóvel ou estabelecimento.
 Permitir configurar mensagens nos documentos de arrecadação.
5.1.17. Sistema Portal da Transparência
 Consulta de Receitas: Deve exibir as informações da receita orçada, arrecadada
no mês selecionado e o acumulado até o mês e o saldo orçamentário da receita.
 Maiores Arrecadações por Contribuinte: Deverão ser exibidos os nomes dos
contribuintes com maior arrecadação tributária no ano selecionado. O sistema
deve exibir o nome dos contribuintes em ordem decrescente do valor tributário
arrecadado anual.
 Despesas por Credor: Na consulta das despesas por credor deve ser possível
efetuar a pesquisa pela entidade, ano e nome do credor com CNPJ/CPF. Deve ser
exibido o valor empenhado, liquidado, pago e retido, bem como a data e número
dos respectivos documentos.
 Execução de Despesas: Deve exibir os valores da despesa orçada, orçamento
atualizado, liquidado e pago, agrupados por órgão, unidade e elemento de
despesa.
 Gastos Diretos por Despesa: Deve exibir os valores da despesa paga, data do
pagamento e número do documento, agrupados por elemento de despesa, órgão,
unidade e credor com CNPJ/CPF.
 Execução da Receita: Deve exibe os valores da receita orçada, arrecadada no mês
e acumulado até o mês selecionado e o saldo orçamentário da receita, agrupado
por rubricas (tipo de receita).
 Licitações: Devem ser efetuadas consultas no sistema de Compras e Licitações,
exibindo os processos de compras que contém licitação efetuada.
 Consulta de licitações: Deve exibir o número do processo, ano, situação, data da
abertura, objeto de licitação e modalidade. Ao selecionar um processo o sistema
deve exibir informações complementares sobre a descrição da licitação, podendo
consultar documentos relacionados ao processo, quando anexados.
 Permitir a publicação automática das secretarias com o endereço, horário de
atendimento, telefone de contato e secretário responsável.
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Permitir a importação das informações em vários formatos de arquivos.

5.1.18. Sistema Portal do Servidor
 Possuir integração com o sistema de Folha de Pagamento e RH, para publicação
automática das informações.
 Permitir que o funcionário faça a solicitação de acesso através do portal e que a
confirmação do acesso seja feita pelo responsável da folha.
 Permitir a publicação dos contracheques somente após o encerramento do mês.
 Possibilitar a emissão de contracheques através de acesso restrito conforme o
período selecionado.
 Permitir a publicação e emissão pelos funcionários da ficha financeira.
 Permitir a publicação e emissão pelos funcionários da ficha funcional.
 Permitir a publicação e a emissão pelos funcionários da grade de serviço.
 Permitir a publicação e emissão pelos funcionários do comprovante de
rendimentos.
 Permitir que os funcionários efetuem a solicitação de treinamentos pelo portal;
 Permitir que os funcionários façam a atualização cadastral através do portal.

5.1.19. Sistema Medicamentos
 Permitir a integração com o sistema de Atendimento Médico, para utilização dos
mesmos cadastros e permitir que o médico consulte o estoque de medicamentos
no momento de cadastrar a receita.
 Permitir a integração com o sistema de Contabilidade Pública para envio da
movimentação mensal de estoques de acordo com a classificação contábil de
forma automática.
 Permitir a integração com o sistema de Compras e Licitações para envio de
solicitação de compras de medicamentos de forma automática, permitindo
prosseguir com o processo no setor de compra.
 Permitir controle de medicamentos por locais de estoques, possibilitando o
controle do saldo de medicamentos e materiais ambulatoriais em cada posto de
distribuição, de acordo com as farmácias ou centrais de distribuição instaladas.
 Permitir controle das operações realizadas com medicamentos e materiais
ambulatoriais, tais como compra, entregas realizadas pelo governo, transferências
entre locais de estoque, entregas à população, devoluções de medicamentos,
doações.
 Permitir controle do consumo de medicamentos controlados.
 Permitir controle da entrega de medicamentos contínuos para as pessoas que
participam de grupos de controle. No momento da entrega deve ser verificado se
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a entrega dos medicamentos será realizada dentro do intervalo de tempo exigido
e na quantidade indicada para cada pessoa.
Permitir identificação das entregas de produtos de acordo com os programas de
governo que estas visam atender, como pactuação e contrapartida.
Disponibilizar relatórios, para consulta em vídeo ou emissão na impressora,
contendo a movimentação de produtos nos locais de estoque, Registro de
Inventário, extratos de produtos por pessoa, extrato de medicamentos contínuos
e/ou controlados, previsão para compra.
Disponibilizar gráfico para análise da distribuição de medicamentos, utilizando a
Curva A.B.C.
Permitir a configuração e o controle dos estoques utilizando o saldo mínimo, ou
seja, o sistema deverá possuir relatórios e avisos quando o medicamento estiver
com o estoque baixo.
Permitir o controle de por lote de medicamento apresentando no momento da
dispensação, o lote mais antigo.
Permitir o envio automático das informações dispensação por pessoa/paciente
ao sistema de Gestão BisnessInteligence – BI.

5.1.20. Sistema Atendimento Médico
 Permitir a integração com o sistema de Controle Medicamento, para utilização
dos mesmos cadastros e permitir que o médico consulte o estoque de
medicamentos no momento de cadastrar a receita.
 Possuir prontuários e campos de acordo com o e-SUS, com os layouts atualizados.
 Possibilitar o envio automático das informações de atendimentos (prontuários),
para o sistema e-SUS.
 Possuir Painel de senhas para chamada do médico no momento do atendimento.
 Possibilitar que o painel de senha seja acessado via browser para que seja
disponibilizado o acesso em qualquer sala de espera via monitor.
 Permitir que a chamada da senha via painel possa além de emitir o som de alerta,
chamar pelo nome do paciente.
 Permitir a consulta integrada de todos os atendimentos e dispensação de
medicamentos feitas por paciente.
 Permitir que após a triagem fique disponível para o médico a lista de pacientes
para atendimento num monitor de acordo com a prioridade, quando for
preferencial em cor de destaque para que seja chamado primeiro.
 Permitir que o médico possa selecionar a unidade de atendimento que estará
atendendo após o acesso ao sistema, evitando o registro do atendimento em
unidade de saúde errada.
 Possuir controle de leitor biométrico para que o paciente seja identificado pela
digital.
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Possuir relatórios cadastrais, Agendamento, Visitas, Atendimentos Realizados,
além de outros.
Possuir rotina para controle de doação de sangue.
Possuir gráficos com informações dos atendimentos.

5.1.21. Sistema Pedagógico
 Possuir acesso via internet permitindo a integração entre escola e secretaria.
 Possuir integração com o portal do aluno, para publicação e recebimento de
informações de forma on-line e automática.
 Permitir informar no cadastro dos alunos todas as informações necessárias para a
emissão do histórico escolar e dos relatórios utilizados no Censo Escolar.
 Permitir informar as avaliações e faltas apuradas para os alunos, em cada período
de avaliação.
 Permitir adaptação da forma de avaliação dos alunos, o número de avaliações,
disciplinas ministradas e séries oferecidas em cada série do ano letivo, de acordo
com o Regimento Escolar definido para o município.
 Permitir realização de re-matrícula automática de alunos aprovados por série.
 Permitir registro de transferência, evasão, cancelamento de matrícula e promoção
de alunos entre séries ou para outras escolas.
 No início do ano letivo o sistema deve permitir utilizar toda a configuração de
séries, turmas e disciplinas definidas no ano anterior, evitando re-trabalho.
 Disponibilizar relatórios e gráficos estatísticos, para consulta em vídeo ou
emissão na impressora, contendo as informações para o Censo Escolar e para
análise dos índices apurados no ano letivo.
 Permitir controle dos profissionais da educação através do registro de dados na
ficha funcional e da efetividade.
 Possuir gerador de arquivo de remessa para o EDUCACENSO, conforme layout
específico.
 Permitir definição do calendário escolar, incluindo atividades curriculares e extracurriculares que serão realizadas nas escolas da rede municipal.
 Permitir o controle dos alunos do EJA, com rotinas e controles específicos.
 Possuir rotina de consultas rápidas dos menus localizando por parte do nome.
5.1.22. Sistema Controle de Merenda Escolar
 Deve ser integrado ao sistema de Controle Pedagógico, para utilização dos
mesmos cadastros de alunos e escolas.
 Possuir integração com o sistema de Compras e Licitações, para envio da
solicitação de aquisição de produtos e o efetivo recebimento das mercadorias
licitadas, permitindo o controle do saldo da licitação, conforme o lançamento de
entrada no sistema.
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Permitir integração com o sistema de Contabilidade, permitindo o envio
automático da movimentação do estoque, saídas e baixas, no encerramento de
cada mês.
Possibilitar controle do estoque existente de produtos, abrangendo o controle por
locais de estoque, apurando os saldos existentes de forma independente.
Possibilitar controle da merenda licitada e adquirida junto aos fornecedores,
podendo estes figurar como fiéis depositários.
Permitir informação da transferência de produtos entre os locais de estoque.
Possibilitar o cadastro de Alimentos utilizando as informações nutricionais de
acordo com o que está definido na tabela TACO (Tabela Brasileira de
Composição de Alimentos).
Permitir o cadastro de cardápios vinculando os alimentos e receita para cada
escola por período semanal ou diário.
Possibilitar que após o cadastro do cardápio por escola e n° de alunos o sistema
calcule de forma automática a quantidade de alimentos a ser destinado por escola.
Possuir relatórios dos cadastros de cardápios, alimentos, receitas e quantidade por
aluno de alimentos.
Possibilitar distribuição de produtos por escola, para apurar, de forma estimada,
a quantidade de produtos que deve ser entregue a cada escola da rede municipal.
Possibilitar controle das retiradas por escola, verificando a quantidade de merenda
disponível para cada escola, de acordo com a estimativa de consumo.
Permitir emissão de documentos de retirada e de transferência de produtos da
merenda, contendo assinatura da pessoa retirante.
Disponibilizar relatórios, para consulta em vídeo ou emissão na impressora, dos
dados da distribuição e entrega de produtos por escola, Declaração de Fiel
Depositário e Ficha de Controle de Estoque para realizar o controle no local onde
os produtos ficam armazenados.
Disponibilizar gráficos gerenciais contendo a movimentação dos produtos da
merenda escolar, realizada através da distribuição e consumo em cada escola.

5.1.23. Sistema Controle Ambiental
 Permitir a emissão de guia de recolhimento das taxas ambientais parametrizado
com os valores definidos pelo município de acordo com o porte e potencial
poluidor.
 Possuir controle de cadastros contemplando: pessoas; empresas; tipos de
atividade da empresa; endereços; unidades – unidade pelo qual o processo
tramita; usuários; tipos de vistoria – cadastro de tipos de vistoria; tipos de
denúncia; tipos de notificação; tipos de infração e finalidade da poda.
 Permitir a abertura de protocolo.
 Possuir no cadastro dos processos locais para informar as coordenadas
geográficas.
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Possuir cadastro de vistorias e laudos permitindo incluir imagens dos
empreendimentos vistoriados.
Possuir cadastro de denúncias de infrações ambientais.
Permitir acompanhamento de processos por quaisquer usuários autorizados.
Deve emitir todas as licenças ambientais e publicação automática na internet.
Deve Emitir laudos, permitindo a publicação automática na internet.
Deve armazenar todos os documentos emitidos.
Deve controlar vencimento de licenças.
Deve emitir relatórios legais.
Deve emitir relatórios financeiros.
Deve emitir relatórios estatísticos.
Deve possibilitar visualização de relatórios em vídeo antes da impressão.
Deve possibilitar visualização de gráficos, com possibilidade de impressão.
Possuir monitor de todos os processos alertando quanto ao prazo de validade das
licenças com prazo de antecedência parametrizado de acordo com a necessidade.
Permitir a edição e verificação da tramitação dos processos através de tecla de
comando ou botão direito do mouse na rotina de monitor de processos.
Permitir a solicitação de certidão negativa ambiental através da internet.
Permitir a emissão de certidão de licenciamento através da internet.
Permitir o cadastro de vistorias e pareceres através da internet, utilizando CPF e
senha do técnico responsável.
Permitir o acompanhamento da tramitação dos processos através da internet.
Permitir a emissão das licenças ambientais e florestais pelo requerente através da
internet.
Permitir a validação da assinatura digital no documento de licenciamento, para
verificação da autenticidade do documento.
Permitir ao contribuinte denunciar crimes ambientais online.
Possuir ferramenta para validação da assinatura eletrônica.

5.1.24. Sistema Segurança/Backup
A inclusão deste sistema visa garantir a geração, armazenamento e recuperação dos
dados do município em caso de problemas no servidor de dados, o sistema terá que
permitir a automatização dos Backups da Prefeitura, através de configurações
prévias necessárias para a segurança total dos dados eletrônicos, gravando os
mesmos em nuvem e deixando disponível através de usuário e senha.
A Empresa contratada deverá se responsabilizar pela segurança das informações,
fazendo a imediata restauração dos backups, em caso de problemas no servidor de
dados da prefeitura, garantindo a integridade das informações.
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O prefeitura ficará responsável pela manutenção dos equipamentos e rede de
internet, garantindo o funcionamento para que a empresa possa desenvolver os
trabalhos de monitoramento dos backups e armazenamentos.
Funcionalidades/Serviços
Funcionalidades:
- Permitir o agendamento dos backups buscando sempre executá-los no final do
expediente;
- Permitir a realização dos backups mesmo os sistemas estando em uso;
- Possibilitar a compactação dos backups para envio de forma automática ao
servidor em nuvem;
Serviços:
- Deverá fazer a instalação do Cloud Backup nos servidores, configuração dos
backups diários de arquivos de configuração de sistemas padrão. Também
restauração, monitoramento e solução de problemas de tarefas de backup.
- Configuração e monitoramento da infraestrutura na nuvem, inclusive
monitoramento para conteúdo URL, portas, ping e verificações do sistema para
CPU, disco e memória.
5.2. PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL:
5.2.1. Sistema Folha de Pagamento
 Permitir ao Administrador configurar permissões de acesso a menus e permissões
referente a Inserção, Alteração e Exclusão diferenciada para grupos de usuários
ou usuário individual.
 Permitir o cadastramento das contas bancárias da pessoa localizadas no Cadastro
de Funcionários para o depósito de salário.
 Possuir validação de inscrições do PIS/PASEP e CPF no Cadastro de
Funcionários.
 Permitir registro de casos de moléstias graves com o tipo de moléstia e data
inicial. Estas informações servem de base para isenção do IRRF por moléstia
grave.
 Possuir controle dos dependentes com datas de vencimento do salário-família, da
relação de dependência para o IRRF.
 Permitir mais de um vínculo empregatício para a pessoa e configurar a estes
contratos.
 Registrar automaticamente na Ficha Funcional a movimentação de pessoal
referente à admissão do funcionário, através da informação do ato.
 Possuir cadastro de servidores com todos os campos exigidos pelo Ministério do
Trabalho e Emprego, visando a adequação ao e-Social.
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Permitir que o usuário controle mais de uma previdência e assistência para um
mesmo servidor automaticamente, sem a necessidade de manutenção todo mês.
Permitir controle dos planos previdenciários ou assistenciais a que cada servidor
esteve ou está vinculado, por período, de acordo o número da matrícula do
servidor no plano.
Possuir cadastro de autônomos que prestam serviços à entidade, permitindo
registrar a data e o valor de cada serviço prestado e permitir que transportadores
autônomos sejam cadastrados e informados na SEFIP com percentual
diferenciado.
Possuir rotina de férias contemplando aviso, calculo e emissão do recibo de férias
de acordo com a legislação.
Possuir cadastro de Cargos.
Permitir configuração de funcionários que terão direito a 13º salário.
Permitir informar o nível de escolaridade mínimo exigido para o cargo,
informando ao usuário se for cadastrar algum servidor que não tenha o nível
mínimo exigido.
Permitir controle de níveis salariais do cargo, como as variações de classes e
referências, formando um plano de carreira do servidor com a finalidade de
nivelar os salários de certos grupos.
Permitir para os níveis salariais no campo Classe e para o campo Níveis inserir
várias configurações.
Possuir processo de progressão salarial automatizado.
Calcular automaticamente os valores referentes às pensões, cancelando
automaticamente este cálculo quando informada a data de encerramento da
pensão.
Permitir configuração das tabelas mensais de cálculo, podendo o usuário incluir
novas tabelas, definir a quantidade de faixas e ainda nomear essas tabelas de
acordo com sua necessidade (INSS, IRRF, salário família, sindicatos).
Permitir configuração das fórmulas de cálculo em conformidade com o estatuto
dos servidores municipais.
Permitir configuração dos tipos de bases de cálculo utilizados;
Possibilitar configuração das formas de alteração salarial de modo que seja
possível efetuá-las em conformidade com o estatuto do órgão;
Permitir inclusão e configuração de motivos de rescisão e respectivas verbas
rescisórias, assim como respectivos códigos a serem gerados para RAIS,
CAGED, SEFIP e saque do FGTS.
Possuir rotina para processamento de cálculo mensal e adiantamento.
Possuir rotina para processamento de cálculo complementar.
Possuir rotina para processamento de 13º salário adiantado e integral.
Possuir rotina de cálculo automático de rescisão para funcionários.
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Possuir rotina para processamento de cálculos de férias individuais e férias
coletivas.
Permitir desconto de faltas no pagamento das férias.
Permitir simulações parciais ou totais da folha de pagamento mensal, 13º salário
integral, férias e rescisórias, para a competência atual ou para competência futura.
Registrar automaticamente a movimentação de pessoal referente aos afastamentos
do funcionário, através da informação do ato na Ficha Funcional.
Calcular alterações salariais de modo coletivo ou para níveis salariais do plano de
cargos.
Permitir lançamento manual dos eventos que compõe a folha de pagamento do
funcionário para serem calculados, podem ser lançados em uma competência ou
em várias parcelas do período.
Permitir lançamento manual dos eventos que compõe a folha de pagamento de
vários funcionários em um único lançamento, selecionando os funcionários. Pode
ser lançado o evento para uma ou mais competências.
O relatório Resumo da Folha de Pagamento apresenta a geração dos dados do
período selecionado com a opção para apresentar o total dos valores dos encargos
no final do relatório nas quebras.
Emitir relatório com os empenhos, guias e ordens a serem importados no sistema
de Contabilidade Pública, possibilitando assim a conferência dos valores de
empenhos da folha de pagamento e seus respectivos encargos patronais.
Possuir relatório com todos os valores relativos ao servidor e à contribuição
patronal referentes ao INSS e FGTS, discriminando as possíveis deduções.
Possuir relatório com todos os valores relativos ao servidor, referente ao IRRF.
Gerar GFIP em arquivo.
Emitir relatórios cadastrais em geral.
Gerar a relação de todos os servidores admitidos e demitidos no mês (CAGED).
Emitir informações dos relatórios anuais necessários, como comprovante de
rendimentos e ficha financeira.
Gerar arquivos da RAIS e da DIRF, assim como o informe do comprovante de
rendimentos.
Permitir visualização das bases de previdência federal, de previdência estadual e
municipal, além de fundos de assistência.
Gerar informações da folha de pagamento em arquivo para crédito em conta no
banco de interesse da entidade.
Permitir no cadastro do desconto de empréstimo informar o n° de parcelas e o
sistema controlar automaticamente o término do desconto.
Permitir consulta dos proventos e descontos percebidos pelo servidor, em um
período determinado pelo usuário.
Possuir campo de ajuda, possibilitando pesquisas referentes ao sistema e suas
funcionalidades.
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Permitir a emissão de Portarias e demais documentos através do sistema.
Possuir integração com o sistema de contabilidade para empenhamento
automático da folha, geração de guias de receitas e ordens de pagamento e envio
após encerramento da competência das informações de provisões para o 13° e
férias.
Possuir rotina para controle das diárias, ou seja o sistema deve buscar
automaticamente a informação do empenho através da configuração da rubrica de
despesa e apurar se o valor pago em diárias para um funcionário ultrapassa o
limite de isenção, caso isso aconteça deve gerar um evento de desconto do INSS.

5.2.2. Sistema Contabilidade Pública
 O Sistema de Contabilidade Pública deverá registrar todos os fatos contábeis
ocorridos e possibilitar o atendimento à legislação vigente, à análise da situação
da administração pública, e a obtenção de informações contábeis e gerenciais
necessárias à tomada de decisões.
 Efetuar a escrituração contábil nos sistemas Financeiro, Patrimonial e de
Compensação em partidas dobradas e no Sistema Orçamentário em partidas
simples, de conformidade com os artigos 83 a 106 da Lei 4.320/64, inclusive com
registro em livro Diário.
 Permitir a integração de forma automática com o sistema de Contabilidade
Pública do Município, para consolidação dos relatórios, mesmo estando a câmara
em prédio separado.
 Possibilitar a integração com o sistema de Folha de Pagamento e RH, para
empenhamento automático da Folha e envio automático da informações das
provisões de 13° Salário, Férias e Avanços.
 Possuir integração on-line com a tesouraria sem necessidade de importação dos
lançamentos após encerramento do caixa.
 Gerar 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 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.
 Gerar os razões analíticos de todas as contas integrantes dos Sistemas Financeiro,
Patrimonial e de Compensação.
 Permitir informar documentos fiscais na Ordem de Pagamento.
 Possibilitar a consulta ao sistema, sem alterar o cadastro original.
 Possibilitar o registro de empenhos por Estimativa, Global e Ordinário.
 Possibilitar a anulação dos empenhos por estimativa no final do exercício, visando
a não inscrição em Restos a Pagar.
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 Possibilitar inscrever automaticamente no Sistema de Compensação dos
empenhos de Adiantamentos, quando da sua concessão e o lançamento de baixa
respectivo, quando da prestação de contas.
 Possibilitar o registro do pagamento total ou parcial da despesa e a anulação do
registro de pagamento, fazendo os lançamentos necessários.
 Possibilitar a inclusão de vários descontos, tanto no fluxo extra orçamentário
como no orçamentário, com registros automáticos nos sistemas orçamentário e
financeiro.
 Fazer os lançamentos de receita e despesa automaticamente nos Sistemas
Financeiro, Orçamentário, Patrimonial e de compensação, conforme o caso.
 Efetuar o lançamento do cancelamento de restos a pagar em contrapartida com a
receita orçamentária, em rubrica definida pelo usuário.
 Possibilitar o controle de Restos a Pagar em contas separadas por exercício, para
fins de cancelamento, quando for o caso.
 Executar o encerramento do exercício, com todos os lançamentos automáticos e
com a apuração do resultado.
 Emitir ordens de Pagamento de Restos a Pagar, Despesa Extra e de Empenho.
 Possibilitar a consolidação dos balancetes financeiro das autarquias juntamente
com o balancete financeiro da prefeitura.
 Possibilitar o controle de despesa por tipo relacionado ao elemento de despesa.
 Cadastrar e controlar as dotações constantes do Orçamento do Município e das
decorrentes de créditos adicionais especiais e extraordinários.
 Registrar bloqueio e desbloqueio de dotações.
 Controlar as dotações orçamentárias, impossibilitando a utilização de dotações
com saldo insuficiente para comportar a despesa.
 Gerar relatórios gerenciais de execução da despesa, por credores, por
classificação, por período de tempo e outros de interesse do Município.
 Gerar relatórios de saldos disponíveis de dotações, de saldos de empenhos globais
e outros de interesse do Município.
 Possibilitar iniciar os movimentos contábeis no novo exercício mesmo que o
anterior ainda não esteja encerrado, possibilitando a atualização automática dos
saldos contábeis no exercício já iniciado.
5.2.3. Sistema Prestação de Contas Públicas
 Permitir a emissão de todos os anexos da STN tais como: RGF, RREO e SISTN;
 Permitir a emissão dos relatórios do TCE/RS todos os modelos de executivo e
legislativo;
 Permitir a emissão dos relatórios de Anexos de Balanço;
 Permitir a emissão de gráficos demonstrando a despesa previstas e realizadas;
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 Permitir a publicação dos anexos obrigatórios, diretamente no portal da
transparência após visualizá-los;
 Permitir a configuração de contas que farão a composição da despesa com
pessoal;
 Permitir o cadastro de repasses efetuados e recebidos pelo município;
 Permitir a integração com o sistema de Prestação de Contas Públicas da prefeitura
para emissão dos relatórios obrigatórios consolidados.
5.2.4. Sistema Tesouraria
 Possuir integração on-line com o sistema de Contabilidade para contabilização
automática da movimentação da tesouraria.
 Registrar os lançamentos de débito/crédito, de transferências bancárias.
 Possuir relatórios dos pagamentos efetuados por Banco/Cheque.
 Permitir gerar os arquivos relativos às ordens bancárias para pagamentos dos
fornecedores com crédito em conta bancária.
 Controlar a movimentação de pagamentos (nas dotações orçamentárias, extraorçamentárias e restos a pagar) registrando todos os pagamentos efetuados contra
caixa ou bancos, gerando recibos, permitindo estornos, efetuando os lançamentos
automaticamente nas respectivas Contas Contábeis (analíticas e sintéticas),
permitindo consultas e emitindo relatórios (auxiliares) em diversas classificações.
 Na Conciliação bancária, deverá permitir as necessárias comparações com os
lançamentos de Pagamentos e de Recebimentos no período selecionado, além de
emitir o demonstrativo de conciliação do saldo bancário.
 Emitir todos os relatórios diários necessários ao controle da Tesouraria,
classificados em suas respectivas dotações/contas.
 Possibilitar a demonstração diária de receitas arrecadadas (extra orçamentárias).
 Possibilitar a demonstração diária de despesas realizadas (orçamentárias e extra
orçamentárias).
 Possibilitar a demonstração de saldos bancários, possuindo boletim diário de
bancos, livro do movimento do caixa, boletim diário da tesouraria e demonstrativo
financeiro de caixa.
 Possibilitar baixar automaticamente dos pagamentos de documentos na emissão
de cheques e ordens de pagamento.
 Possibilitar a configuração dos usuários com permissão para acesso e permissão
para movimentar os caixas diários.
 Permitir a configuração de assinaturas por relatório, informando o nome do cargo
e da pessoa que o ocupa.
 Permitir o pagamento de diversos documentos simultaneamente.
 Permitir o cadastro e emissão de documentos de ordens de pagamento, guias de
receitas e de estorno de lançamentos.
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5.2.5. Sistema Portal da Transparência
 Despesas por Credor: Na consulta das despesas por credor deve ser possível
efetuar a pesquisa pela entidade, ano e nome do credor com CNPJ/CPF. Deve ser
exibido o valor empenhado, liquidado, pago e retido, bem como a data e número
dos respectivos documentos.
 Execução de Despesas: Deve exibir os valores da despesa orçada, orçamento
atualizado, liquidado e pago, agrupados por órgão, unidade e elemento de
despesa.
 Gastos Diretos por Despesa: Deve exibir os valores da despesa paga, data do
pagamento e número do documento, agrupados por elemento de despesa, órgão,
unidade e credor com CNPJ/CPF.
 Permitir a importação das informações em vários formatos de arquivos.
5.2.6. Sistema Segurança/Backup
A inclusão deste sistema visa garantir a geração, armazenamento e recuperação dos
dados do município em caso de problemas no servidor de dados, o sistema terá que
permitir a automatização dos Backups da Câmara, através de configurações prévias
necessárias para a segurança total dos dados eletrônicos, gravando os mesmos em
nuvem e deixando disponível através de usuário e senha.
A Empresa contratada deverá se responsabilizar pela segurança das informações,
fazendo a imediata restauração dos backups, em caso de problemas no servidor de
dados da Câmara, garantindo a integridade das informações.
O Câmara se responsabilizará pela manutenção dos equipamentos e rede de internet,
garantindo o funcionamento para que a empresa possa desenvolver os trabalhos de
monitoramento dos backups e armazenamentos.
Funcionalidades/Serviços
Funcionalidades:
- Permitir o agendamento dos backups buscando sempre executá-los no final do
expediente;
- Permitir a realização dos backups mesmo os sistemas estando em uso;
- Possibilitar a compactação dos backups para envio de forma automática ao
servidor em nuvem;
Serviços:
- Deverá fazer a instalação do Cloud Backup nos servidores, configuração dos
backups diários de arquivos de configuração de sistemas padrão. Também
restauração, monitoramento e solução de problemas de tarefas de backup.
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- Configuração e monitoramento da infraestrutura na nuvem, inclusive
monitoramento para conteúdo URL, portas, ping e verificações do sistema para
CPU, disco e memória.
6 – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
GABINETE DO PREFEITO
2018 - Suporte ao Gabinete do Prefeito
3390.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
2026 - Suporte do Dep. de Tributação
2034 - Suporte Gabinete Secretario de Administração e Fazenda
2041 -Suporte ao Dep. Contábil e Financeiro
3390.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
2046 - Suporte Secretária Educação MDE
2051 - Manutenção do Ensino Fundamental MDE
2061 - Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE
2063 - Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE
2076 - Manutenção das Atividades do Salário Educação Federal
3390.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
2141 - Suporte Secretaria da Saúde ASPS
2151 - Hospital Municipal ASPS
2198 - PAB FIXO Federal
2221 - Programa Nac. de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica-PMAQ
2223 - PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
3390.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS
2116 - Suporte da Secretaria da Agropecuária
3390.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
2002 – 3390.39.11.00.00.00.00 Locação de Software
7 – PRAZO DE CONTRATAÇÃO
O prazo de contratação será de 12 meses, podendo ser renovado pelo prazo máximo de
48 meses conforme Lei Federal nº 8.666/93.
8 – DO PAGAMENTO
O pagamento será efetuado até o dia 10, do mês subsequente, com a apresentação do
respectivo comprovante fiscal.
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Saldanha Marinho, 21 de novembro de 2017.
________________________________
Inês NappPertile - Secretária Municipal de Administração e Fazenda
ANEXO I
MODELO PROPOSTA DE PREÇO
Ao
Município de Saldanha Marinho
A empresa ______________________, com sede na Rua/Av.______________________, na
cidade de ____________________, inscrita no CNPJ sob o nº. _______________________,
abaixo assinada por seu representante legal, propõe a esse Município o fornecimento do objeto
deste ato convocatório, de acordo com a presente proposta de preços, nas seguintes condições:
1 - PODER EXECUTIVO MUNICIPAL
Item Subitem Qtde

Un.

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

12
12
12
12
12

Mês
Mês
Mês
Mês
Mês

1.6

12

Mês

1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15

12
12
12
12
12
12
12
12
12

Mês
Mês
Mês
Mês
Mês
Mês
Mês
Mês
Mês

1.16

12

Mês

1.17
1.18
1.19
1.20

12
12
12
12

Mês
Mês
Mês
Mês

1

Descrição dos Sistemas

Valor
Unitário
Total

Folha de Pagamento
Contabilidade Pública
Contabilidade IMPAS
Prestação de Contas Públicas
Tesouraria
Orçamentário Municipal - PPA,
LDO, LOA
Tributação
Compras e Licitações
Controle de Patrimônio
Controle de Almoxarifado
Controle de Frotas
Protocolo
Documentos
CND Eletrônica
Nota Fiscal de Serviço Eletrônica
Emissão
de
Documento
de
Arrecadação
Portal Transparência
Portal do Servidor
Medicamentos
Atendimento Médico
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1.21
1.22
1.23
1.24

12
12
12
12

1.25

200

Mês
Mês
Mês
Mês

Pedagógico
Controle de Merenda Escolar
Controle Ambiental
Segurança/Backup
Hora técnica para:
- Atendimento in-loco para
resolução
de
problemas
de
equipamentos e má operação dos
hora
sistemas;
- Treinamentos;
- Desenvolvimentos específicos para
o município.
Total

2 - PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
Item Subitem Qtde
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

12
12
12
12
12
12

2.7

50

2

Un.

Descrição dos Sistemas

Valor
Unitário

Total

Mês
Mês
Mês
Mês
Mês
Mês

Folha de Pagamento
Contabilidade Pública
Prestação de Contas Públicas
Tesouraria
Portal Transparência
Segurança/Backup
Hora técnica para:
- Atendimento in-loco para resolução de
problemas de equipamentos e má
horas operação dos sistemas;
- Treinamentos;
- Desenvolvimentos específicos para o a
câmara.
Total

TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA (Soma: Total para 12 meses Item 1 + Total para 12 meses
Item 2 R$______________(Valor por extenso).

LOCAL, DATA E ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL
______________________________________
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Assinatura e nome legível do Representante Legal
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ANEXO III
DECLARAÇÃO
..........................................., inscrita no CNPJ nº ......................................, por intermédio
de seu representante legal,
.........................................., inscrito no CPF sob
nº............................. e portador da Carteira de Identidade RG nº
............................................, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do artigo 27
da Lei nº 8.666 e suas atualizações, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis em qualquer trabalho,
salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos.
Por ser expressão da verdade, firmamos a presente.

(local),........de.........................................de ..........
Identificação e assinatura representante legal

Obs.: Modelo de Declaração a ser utilizada. Usar papel timbrado da empresa ou carimbar
com o CNPJ).
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ANEXO IV
Minuta do Contrato
PREGÃO PRESENCIAL nº 024/2017
Que fazem, o MUNICÍPIO DE SALDANHA MARINHO, pessoa
jurídica de direito público interno, com sede na Avenida Silva Tavares, 1127, inscrito no
CNPJ/MF sob nº 9 2 .3 99 . 1 5 3 / 00 0 1 - 7 1 , neste ato representado por seu Prefeito Municipal
Sr. Volmar Telles Do Amaral, brasileiro, casado, inscrito no CPF sob n°.........., residente e
domiciliado na Rua José Alexandre Neuwald, n° 49, nessa cidade, doravante denominado
MUNICÍPIO CONTRATANTE e ............................., pessoa jurídica de direito privado,
com sede na cidade de ............../...., na .................., inscrita no CNPJ/MF sob
nº......................., neste ato representado por seu representante Sr......................,
............................, ............................., residente e domiciliado ....................., inscrito
no
CPF/MF
sob
nº.................., portador da cédula de identidade civil nº
..........................,doravante denominado CONTRATADA, as partes acima qualificadas
celebram, entre si, por este instrumento de contrato, mediante as seguintes cláusulas e
condições que seguem:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DA REGÊNCIA:
O presente contrato administrativo reger-se-á, pelas normas da Lei nº 8.666 de 21 de junho de
1993 e alterações posteriores, tendo como base a licitação n a modalidade Pregão Presencial
nº 024/2017, Processo Administrativo nº 043/2017.
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO:
O objeto deste contrato é a contratação de empresa especializada para cessão de licença e de
direito de uso de softwares de gestão pública municipal e serviços correlatos, para o
desenvolvimento, implantação, treinamentos, manutenção, com prestação de serviços de
assistência e suporte técnico e de treinamento para o Poder Executivo Municipal.
CLÁUSULA TERCEIRA - DA ENTREGA E RECEBIMENTO:
3.1 - A contratada deverá efetivar a implantação dos sistemas, com a completa conversão e
migração de todos os dados atualmente existentes até a data da efetiva contratação e treinamento
operacional em no máximo 20 (vinte dias) após a emissão da autorização de execução fornecida
pelo município.
3.2 - O sistema deverá ser dotado de banco de dados com informações únicas e ampla integração,
sem duplicidade de dados ou de processos, de forma ininterrupta durante a vigência do contrato
oriundo deste processo, cuja composição do referido sistema, características técnicas e demais
requisitos se encontram descritos neste documento e nos anexos I e II.
3.3 - O serviço será recebido provisoriamente para que, no prazo de até 15 (quinze) dias, seja
analisado pelo fiscal do contrato a fim de verificação de sua conformidade com as especificações
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exigidas e com as características constantes da proposta. Após a verificação, e estando de acordo
com as exigências constantes neste edital, será emitido o Termo de Recebimento Definitivo.
3.4 - O Município reserva-se o direito de implantar os módulos na medida de suas necessidades.
CLÁUSULA QUARTA - DOS REQUISITOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO:
4.1 - Por questões de compatibilidade, padronização, integração e outras relevâncias
relacionadas à conveniência administrativa, a locação dos sistemas poderá ser inserida em
executável único ou em vários, a critério do contratante, mantendo um único banco de dados
para os sistemas desktop, permitindo a integração entre os módulos.
4.2 - Permitir acesso aos sistemas via rede interna ou internet.
4.3 - Permitir a integração entre os módulos.
4.4 - Os sistemas deverão permitir acesso simultâneo ilimitado.
4.5 - Possuir menu de busca de janela de forma inteligente.
4.6 - Gerar os arquivos de intercâmbio de dados para alimentar automaticamente os sistemas de
Auditoria adotados pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, conforme layouts
e parâmetros estipulados por este, bem como ofertar a pertinente parametrização e suporte ao
programa e-Social de acordo com seus layouts atuais e futuros.
4.7 - Os sistemas deverão contemplar a integração de dados, automaticamente em tempo real,
em especial:
4.7.1 - Tributação Municipal com os sistemas de Tesouraria e Contabilidade Pública.
4.7.2 - Folha de Pagamento com o sistema de Contabilidade Pública, para empenhamento
automático da folha.
4.7.3 - Sistema Orçamentário Municipal com o Sistema de Contabilidade Pública.
4.7.4 - Tesouraria com o Sistema de Contabilidade Pública.
4.7.5 - Compras e Licitações com os sistemas de Controle de Estoque, Frotas Medicamentos e
Controle de Merenda para solicitação de produtos e utilização dos cadastros de produtos.
4.7.6 - Controle Ambiental integrado com o sistema de Tributação permitindo à Emissão de
Documentos de Arrecadação de recolhimento de taxas.
4.7.7 - Patrimônio com contabilidade.
4.7.8 - Estoques com Contabilidade.
4.7.8 – Compras e Licitações com Contabilidade, para consulta de dotações e empenhamento
das licitações realizadas.
4.8 - Os sistemas devem possuir controle de permissões de acesso de cada usuário dentro de
cada sistema, bem como uma senha mestra para acessar todos os módulos.
4.9 - Os sistemas e o(s) servidor(es) deverão possibilitar a segurança total dos dados, mantendo
a integridade do banco de dados e conter mecanismos de proteção que impeçam a perda de
transações já efetivadas.
4.10 - Os sistemas deverão possuir auditoria automática nas tabelas, registrando todas as
operações de inclusão, exclusão e alteração, data, hora e usuário que efetuou a operação,
mantendo a informação anterior para consulta dos dados antes da alteração efetuada.
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4.11 - Deverão ser registradas todas as entradas (login) e saídas (logoff) no sistema, gravando
as respectivas data, hora e o usuário.
4.12 - Os sistemas deverão permitir selecionar, no momento da impressão do relatório, qualquer
impressora disponível na rede, possibilitando escolher tamanho de papel, configurar margens,
selecionar intervalos de páginas, indicar o número de cópias a serem impressas e demais opções
disponíveis na impressora.
4.13 - Os sistemas/módulos deverão permitir abrir mais de uma opção do menu principal,
simultaneamente, sem a necessidade de se fazer novo acesso ao sistema. Por exemplo, manter
aberto ao mesmo tempo cadastros e relatórios distintos.
4.14 - Para operacionalização dos sistemas, o usuário só poderá efetuar a entrada de dados via
sistema.
4.15 - Os sistemas deverão ser rodados nos equipamentos disponibilizados pelo Município.
4.16 - Os dados armazenados e informações sobre a gestão são de propriedade do Município de
Saldanha Marinho, devendo estes ser disponibilizados a qualquer momento que se façam
necessários, inclusive em caso de rescisão contratual, sem quaisquer empecilhos quanto à
codificação dos mesmos.
4.17 - O sistema proposto deverá utilizar banco de dados relacional ao volume de dados
disponível sem limite do aumento de informações. Não poderá representar custos
individualizados ou mascarados dentro da proposta apresentada pela licitante. Deverão ser
disponibilizadas versões para instalação em todos os equipamentos que forem necessários sem
necessidade de compra de licenças de uso ou qualquer outro tipo de direito sobre os softwares.
4.18 - O banco de dados utilizado pelos sistemas será instalado nos computadores servidores
sob responsabilidade do município. O custo de aquisição, manutenção e atualização do banco
de dados será por conta do licitante, não gerando nenhum ônus para o Município de Saldanha
Marinho/RS.
4.19 - Deverá ser fornecido treinamento com número de horas definidos no Anexo II permitindo
a capacitação e utilização dos sistemas;
4.20 - A empresa ofertante deverá disponibilizar suporte técnico aos usuários, via telefone, via
acesso remoto, para auxiliar em eventuais dificuldades operacionais, sem custo adicional.
CLÁUSULA QUINTA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO:
5.1 - A vigência do contrato se dará por um período de 12 (doze) meses, contados do dia ..... ao
dia ......, podendo ser prorrogado, até o limite de 48 (quarenta e oito) meses conforme previsto
na Lei nº 8.666/93, a critério da administração do Município.
CLÁUSULA SEXTA - DA FISCALIZAÇÃO:
6.1 - A fiscalização será feita pela Fiscal de Contratos, Sra. Inês Napp Pértile ou por pessoa
devidamente designada para esta função.
6.2 - O item entregue será examinado(s)/conferido(s) para fins de verificação de sua
compatibilidade com as especificações pactuadas, envolvendo quantidade, qualidade,
funcionamento e demais requisitos exigidos no edital e seus anexos.
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6.3 - A fiscalização irá informar todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato,
determinando o que for necessário para regularizar as faltas ou defeitos observados, submetendo
à autoridade competente da CONTRATANTE o que ultrapassar a sua competência, em tempo
hábil, para adoção das medidas convenientes.
CLÁUSULA SÉTIMA - DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES:
7.1. Constituem obrigações da contratada:
7.1.1 - Cumprir todas as cláusulas e condições do presente Edital, do(s) seu(s) Anexo(s) e do
Contrato decorrente;
7.1.2 - Assinar o contrato no prazo de 05 (cinco) dias úteis após notificação. A recusa
injustificada do adjudicatário em assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, caracteriza o
descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-o às penalidades legalmente
estabelecidas, além daquelas constantes neste instrumento convocatório;
7.1.3 - Custear as despesas com salários, encargos, tributos, seguro, transporte, alojamento,
alimentação do pessoal técnico e outras que porventura venham a ser criados e exigidos por Lei,
durante a execução dos serviços, independente de aditivo ou qualquer custeio pelo(s)
contratante(s);
7.1.4 - Responder pelos danos morais e materiais, causados direta ou indiretamente ao
Município e a terceiros, durante a execução dos serviços, objeto da Licitação;
7.1.5 - Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações a
serem assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas neste Edital;
7.1.6 - Não subcontratar os serviços objeto desta licitação;
7.1.7 - Responsabilizar-se pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos
ou subordinados, e, ainda, por qualquer prejuízo que estes possam causar à Administração ou a
terceiros, durante o atendimento do objeto;
7.1.8 - Comunicar por escrito, qualquer anormalidade que, eventualmente, ocorra na execução
dos serviços, ou que possam comprometer a sua qualidade;
7.1.9 - Assumir inteira e expressa responsabilidade pelas obrigações sociais e de proteção aos
seus empregados, bem como, pelos encargos previdenciários, fiscais, comerciais e trabalhistas
resultante da execução dos serviços decorrentes desta licitação;
7.1.10 - Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou as supressões que se
fizerem necessárias, em até 25% do valor inicialmente contratado, atualizado, nos termos do
parágrafo 1º da letra “d” do Inciso II do Art. 65 da Lei 8.666/93 e Diplomas Complementares;
7.1.11 - Não prestar declarações ou informações sem prévia autorização por escrito do(s)
contratante(s) a respeito do presente e dos serviços a ele inerentes. Tratar como confidenciais,
informações e dados contidos nos sistemas locados, guardando total sigilo perante terceiros;
7.1.12 - Fornecer o(s) produto(s) testado(s), sujeito(s) a alterações para atendimento de situações
específicas requeridas pelo(s) contratante(s), caso seja viável a sua execução;
7.1.13 - Efetuar, quando necessário, alterações, melhorias e atualizações nos sistemas locados,
que impliquem mudanças nos arquivos, novas funções/rotinas, relatórios, de forma a atender a
legislação ou aperfeiçoamento gerencial, ainda que exigidas por legislação local;
7.1.14 - Prestar o serviço de forma aberta para que seja possível migrar eletronicamente o
sistema para o de outra empresa no término do contrato;
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7.1.15 - Prestar os serviços de assistência técnica e manutenção ao software, no horário de
expediente das 07h00min às 17h00min horas, de segunda a sexta-feira e, se for necessário em
face da urgência em razão da necessidade de manutenção, fazer-se presente no mesmo dia da
solicitação.
7.2 - Serviços de Manutenção dos Sistemas:
a) Fornecimento e implementação de novas versões dos sistemas;
b) Correção de defeitos e falhas devidamente constatados;
c) Melhorias ou implementações de novas opções e beneficiamentos dos sistemas por iniciativa
da empresa contratada;
d) Alteração da legislação incidente sobre os sistemas, que torne necessária sua atualização,
e) Complementação ou reprogramação;
f) Correção ou atualização da documentação técnica, inclusive os manuais relativos aos
sistemas.
7.3 - Serviços de suporte técnico relacionados aos Sistemas:
Serviços de Suporte Técnico ao Produto - os serviços de Suporte Técnico ao Produto
correspondem ao atendimento de forma presencial na sede do Município, de forma presencial
ou não presencial dos servidores do Município na sede da Contratada, via telefone e acesso
remoto para elucidação de dúvidas e investigação de supostos erros. Caso o Serviço de Suporte
Técnico ao Produto não consiga viabilizar a solução do problema via telefone ou conexão
remota, deverá ser prestado atendimento presencial na sede do Município.
a) O atendimento presencial pela contratada na sede do Município deverá disponibilizar
técnicos especializados para atuar no ambiente tecnológico da Prefeitura em horário comercial
para atendimento de suporte e manutenção de sistema e treinamentos necessários.
b) A solicitação para suporte técnico, melhorias, alterações ou correções deverá ser sempre
realizada através de linha telefônica, e-mail ou através de sistema, onde será registrada
formalmente a solicitação do serviço.
c) Os atendimentos às chamadas deverão ser classificados por prioridades para os casos de
extrema e alta prioridade.
d) Para os problemas classificados como de Baixa ou Média Prioridade, ou seja, problema que
afete um serviço que não torne o Sistema inoperante, mas que prejudique alguma funcionalidade
o suporte e resolução dos problemas poderão ser executados via telefone e/ou e-mail e/ou
conexão remota em até 24 (vinte e quatro) horas a partir da comunicação da contratante.
e) Para os problemas classificados como Extrema e Alta Prioridade, ou seja, problema que
ocasiona um processo crítico para a Prefeitura, com reflexo importantíssimo na operação do
sistema de tal forma que se torne inoperante, parcial ou totalmente os técnicos responsáveis pelo
suporte deverão se deslocar até o endereço de atendimento para a resolução do problema em até
12 (doze) horas.
7.3 - Constituem obrigações da CONTRATANTE:
a) Efetuar o pagamento na forma convencionada neste Instrumento;
b) Permitir o acesso da contratada aos locais onde será executado os serviços;
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c) Fiscalizar a prestação dos serviços, designando um representante, a quem compete também
informar todas as ocorrências relacionadas com a execução do Contrato, determinando o que
for necessário para regularizar as faltas ou defeitos observados, submetendo à autoridade
competente da CONTRATANTE o que ultrapassar a sua competência, em tempo hábil, para
adoção das medidas convenientes.
CLÁUSULA OITAVA - DO DIREITO DE RESERVA:
8.1 - O Município de Saldanha Marinho reserva-se ao direito, conforme legislação vigente, de
contratar parte ou todo o objeto licitado, de revogar o certame por razões de interesse público
devidamente justificado, ou de anulá-lo, caso ocorram vícios de ilegalidade, sem que caiba aos
licitantes ou à contratada, quaisquer direitos e eventuais indenizações, de qualquer espécie;
8.2 - A contratada fica ciente de que o Município reserva-se ao direito de apresentar variantes
aos serviços licitados, podendo ensejar redução ou acréscimo no seu volume e quantidade, sem
que caiba direito a qualquer indenização ou reclamação, além dos serviços realizados;
8.3 - Cabe ao Município, exercer ampla, irrestrita e permanente fiscalização correlata à execução
dos serviços e oferta dos produtos, objeto deste Edital.
CLÁUSULA NONA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO:
9.1. A CONTRATANTE pagará a CONTRATADA o valor mensal de R$ ........... (..............).
Perfazendo R$ .......................(...................) referente a 12 (doze) meses, abaixo a relação dos
sistemas e custos individualizados.
Ite
m

SubItem

Qtd
e

Un

Descrição dos Sistema

Valor
Unitário

1
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Total
9.3 - O pagamento pela locação/licença de uso dos sistemas, será efetuado mensalmente, até o
10º (décimo) dia útil do mês subsequente ao mês de referência em relação à prestação dos
serviços, mediante a apresentação das notas fiscais relativas aos serviços, sendo a primeira
mensalidade de valor proporcional ao número de dias dentro do mês, contados a partir da data
da instalação dos sistemas nas máquinas da Prefeitura Municipal.
9.4 - O pagamento pelos serviços de atendimentos in-loco para resolução de problemas de
equipamentos e má operação dos sistemas, treinamentos e desenvolvimentos específicos para o
município, quando ocorrerem, será realizado até 10 (dez) dias úteis após a prestação dos
serviços, mediante a apresentação das notas fiscais relativas aos mesmos.
9.5 - Nenhum pagamento será efetuado pela Administração enquanto pendente de liquidação
qualquer obrigação financeira que for imposta ao licitante vencedor em virtude de penalidade
ou inadimplência contratual.
9.6 - O Município reserva-se o direito de implantar os módulos na medida de suas necessidades.
Os pagamentos mensais de cada módulo serão efetuados separadamente e somente ocorrerão
após termo de aceite fornecido pelo Município. A administração realizará o pagamento apenas
dos módulos efetivamente implantados/contratados.
9.7 - Deverá a(s) empresa(s) vencedora(s), apresentar o número da conta bancária para
pagamento.
9.8 - A nota Fiscal/Fatura emitida pelo fornecedor deverá conter, em local de fácil visualização,
a indicação do número de processo licitatório e o número do Pregão Presencial, a fim de acelerar
o trâmite de recebimento do(s) bem(s) e posterior liberação do documento fiscal para
pagamento.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO REAJUSTE E REEQUILIBRIO:
10.1 - No caso de prorrogação do contrato o valor contratado será automaticamente reajustado,
a cada período de 12 (doze) meses, com base na variação pelo índice do IPCA – Índice
Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, ou outro índice que venha a substituí-lo.
10.2 - Os valores poderão ser revistos, sempre que houver a necessidade de restabelecer o
equilíbrio econômico-financeiro do contrato, conforme art. 65, inciso II, letra “d”, da Lei Federal
8.666/93. O mesmo critério será utilizado em caso de redução no preço.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA DESPESA:
A despesa decorrente do presente Contrato correrá por conta dos seguintes códigos e rubricas:
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GABINETE DO PREFEITO
2018 - Suporte ao Gabinete do Prefeito
3390.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA
2026 - Suporte do Dep. de Tributação
2034 - Suporte Gabinete Secretario de Administração e Fazenda
2041 -Suporte ao Dep. Contábil e Financeiro
3390.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
2046 - Suporte Secretária Educação MDE
2051 - Manutenção do Ensino Fundamental MDE
2061 - Manutenção da Educação Infantil PRÉ-ESCOLAR MDE
2063 - Manutenção da Educação Infantil CRECHE MDE
2076 - Manutenção das Atividades do Salário Educação Federal
3390.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
2141 - Suporte Secretaria da Saúde ASPS
2151 - Hospital Municipal ASPS
2198 - PAB FIXO Federal
2221 - Programa Nac. de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção BásicaPMAQ
2223 - PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte
3390.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
SEC. MUN. DA AGROPECUARIA, INDUSTRIA, COMERCIO E SERVIÇOS
2116 - Suporte da Secretaria da Agropecuária
3390.39.00.00.00.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
2002 – 3390.39.11.00.00.00.00 Locação de Software

CLÁUSULA DECIMA SEGUNDA - DAS PENALIDADES:
Pela inexecução total ou parcial do contrato a Administração poderá, garantida a prévia defesa,
aplicar as seguintes penas de natureza civil (cláusula penal), compensatórias das perdas e danos
sofridas pela Administração, conforme art. 408 d o Código Civil, e Administrativa, nos
moldes do art. 87, da Lei n° 8.666/93:
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a) São aplicáveis ao presente contrato, inclusive, as Sanções Administrativas estabelecidas nos
artigos 86 a 88 e sanções penais estabelecidas nos artigos 89 a 99 da Lei Federal n.º 8.666/93,
bem como as disposições do Código de Defesa do Consumidor.
b) deixar de manter a proposta (recusa injustificada para contratar): suspensão do direito de
licitar e contratar com a Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor do
último lance ofertado;
c) executar o contrato com irregularidades, passíveis de correção durante a execução e sem
prejuízo ao resultado: advertência;
d) executar o contrato com atraso injustificado, até o limite de 03(três) dias, após os quais
será considerado como inexecução contratual: multa diária de 0,5% sobre o valor atualizado
do contrato;
e) inexecução parcial do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 3 anos e multa de 8% sobre o valor correspondente ao
montante não adimplido do contrato;
f) inexecução total do contrato: suspensão do direito de licitar e contratar com a
Administração pelo prazo de 5 anos e multa de 10% sobre o valor atualizado do contrato;
g) causar prejuízo material resultante diretamente de execução contratual: declaração de
inidoneidade cumulada com a suspensão do direito de licitar e contratar com a Administração
Pública pelo prazo de 5 anos e multa de 10 % sobre o valor atualizado do contrato.
A penalidade de multa será aplicada ainda nas seguintes hipóteses e percentuais:
I) Por atraso na prestação dos serviços: 0,5% (meio por cento) por dia de atraso, incidente
sobre o valor da quantidade entregue fora do prazo, até o limite de 15 (quinze) dias corridos.
Do 16° dia em diante poderá ser considerada inexecução do contrato;
II) O prazo para pagamento das multas será de até 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação
da empresa apenada. A critério da Administração Municipal e sendo possível, o valor devido
será descontado da importância que a empresa tenha a receber. Não havendo pagamento,
o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando a devedora a processo executivo;
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.
As penalidades serão registradas no cadastro da contratada, quando for o caso.
O presente Contrato é regido em todos os seus termos pela Lei 8.666/93 e alterações
posteriores, a qual terá sua aplicabilidade, também nos casos omissos.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO CONTRATUAL:
O MUNICÍPIO CONTRATANTE poderá rescindir administrativamente o presente Contrato,
nas hipóteses previstas nos artigos 78, inciso I a XII, da Lei 8.666/93, sem que caiba o
Contratado o direito de qualquer indenização, sem prejuízo das penalidades pertinentes.
Parágrafo Único: o presente contrato não poderá ser objeto de cessão ou transferência, no todo
ou em parte.
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O contrato será rescindido de pleno direito, independente de notificação ou interpelação judicial
ou extrajudicial, sem qualquer espécie de indenização a CONTRATADA, nos casos de:
a) Falência ou liquidação da CONTRATADA;
b) Incorporação, fusão ou cisão da CONTRATADA que venha a prejudicar a execução do
contrato;
c) Transferência a outrem, no todo ou em parte as obrigações decorrentes do contrato sem a
autorização do Município;
d) Manifesta irresponsabilidade por parte da CONTRATADA de cumprir com as obrigações
assumidas;
e) Procedimentos irregulares da CONTRATADA, que venha causar transtornos ou prejuízos
para o Município e/ou terceiros;
A rescisão do contrato unilateralmente pelo Município acarretará as seguintes conseqüências,
sem prejuízo de outras de caráter civil ou criminal, se necessárias:
I) Assunção imediata do objeto do contrato, por ato próprio do Município, mediante a
lavratura de termo circunstanciado;
II) Responsabilização da CONTRATADA por prejuízos causados ao Município;
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO:
Fica eleito o Foro da Comarca de Santa Bárbara do Sul RS para dirimir quaisquer dúvidas a
respeito do cumprimento do presente Contrato.
E, por estarem justos e contratados, lavrou-se o presente contrato, em duas vias em originais
de igual teor e forma que, após lido e achado conforme, é assinado pelas partes, juntamente com
duas testemunhas.

Saldanha Marinho (RS), ____ de ___________ de 2017.
PREFEITO MUNICIPAL
CONTRATANTE

CONTRATADA

Testemunhas:

Avenida Silva Tavares nº1127. Centro. CEP 98.250-000. Fone: 55 3373 1072 - 1172.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
Município de Saldanha Marinho

ANEXO V
PREGÃO Nº024/2017
PROCESSO Nº 043/2017
Modelo referencial de instrumento de credenciamento
(papel timbrado da licitante)

Pelo presente instrumento, a empresa ......, C.N.P.J. ........... com sede na........, através de
seu representante legal infra-assinado, credencia Sr. ........., portador da cédula de
identidade nº ......... , expedida pela SSP/SP, outorgando-lhe plenos poderes para
representá-la na sessão pública do Pregão Presencial nº024/2017 em especial para
formular lanços verbais e para interpor recursos ou deles desistir.

Local e data.

_____________________________________
(Representante(s) legal(is) com carimbo da licitante.
Obs.: Modelo de Declaração a ser utilizada. Usar papel timbrado da empresa ou carimbar
com o CNPJ.)
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ANEXO VI
PREGÃO Nº024/2017
PROCESSO Nº 043/2017
MODELO DE DECLARAÇÃO PARA MICROEMPRESA (ME) E/OU EMPRESA DE
PEQUENO PORTE (EPP)

Esta declaração deve ser entregue ao pregoeiro e equipe de apoio juntamente com os
envelopes (APRESENTAR FORA DOS ENVELOPES)
(A ausência desta declaração impedirá a identificação da licitante como beneficiária do
tratamento favorecido e diferenciado a que se refere os artigos 42 a 49 da Lei
Complementar nº 123/2006)
A empresa ___________________________________________________, com sede à
____________________________, nº_____, bairro______________________, na
cidade de ___________________, Estado de ______________________, inscrita no
CNPJ/MF sob nº _________________________, neste ato representada pelo(a)
Sr.(a)_____________________________, portador(a) do CPF Nº_________________
e do RG nº_________________, DECLARA, sob as penas da lei, sem prejuízo das
sanções e penas previstas no edital, ser uma .........(Microempresa ou Empresa de
Pequeno Porte) nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº 123 de
14 de Dezembro de 2006, cujos termos declaramos conhecer na íntegra, estando apta,
portanto, a exercer o direito de preferência como critério de desempate e de obter prazo
para a comprovação da regularidade fiscal no âmbito e nos termos do referido pregão.

Local e data.

_____________________________________
(Representante(s) legal(is) com carimbo da licitante.
Obs.: Modelo de Declaração a ser utilizada. Usar papel timbrado da empresa ou carimbar
com o CNPJ).
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ANEXO VII

DECLARAÇÃO DE CONVERSÃO DE INFORMAÇÕES
A empresa _________________________________, pessoa jurídica de direito
privado, Inscrita no CNPJ sob o nº _______________________, localizada na
_____________________,
nº
_______
na
cidade
de
______________________/______, por meio de seu representante legal
Sr.____________, inscrito no CPF sob o n°_________________ declara que
realizará a conversão das informações hoje existentes no banco de dados da Prefeitura
Municipal de Saldanha Marinho relativo à Folha de Pagamento e Recursos Humano,
Contabilidade Pública, Contabilidade IMPAS, Tesouraria, Tributação, Controle de
Patrimônio, Compras e Licitações, Controle de Almoxarifado, Controle de Frotas,
Controle de Medicamentos, Atendimento Médico e Gestão Ambiental no prazo
máximo de 20 (vinte) dias, com treinamento e implantação, a contar da autorização
de execução fornecida pelo município, com a finalidade de evitar prejuízo nos
trabalhos da administração e de forma que possa desligar os sistemas anteriores.

_____________, ______de ___________de 2017.

__________________________________
Assinatura do Representante Legal.
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ANEXO VIII
ATESTADO DE VISITA TÉCNICA

Atestamos para fins de participação no processo PREGÃO PRESENCIAL
Nº. ____/2017 que a empresa ______________________________ visitou a
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALDANHA MARINHO/RS, nos setores onde serão
implantados os sistemas de acordo com o objeto do presente edital tomando por
conhecimento ambiente operacional, normas e legislações locais, bem como, da
certificação da compatibilidade do ambiente computacional, como equipamentos, rede,
softwares operacionais e estrutura lógica existente e assume inteira responsabilidade em
relação a sua proposta, não cabendo posteriormente qualquer alegação de seu
desconhecimento, bem como verificou os sistemas que deverão ter seus dados
convertidos.

Saldanha Marinho/RS, ______ de ____________________ de 2017.

________________________________________
Assinatura do representante do Município

_____________________________________
Identificação
do
representante
(Nome e CPF)

da

empresa

Avenida Silva Tavares nº1127. Centro. CEP 98.250-000. Fone: 55 3373 1072 - 1172.

