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RECIBO DE RETIRADA DE EDITAL PELA INTERNET 
 

PROCESSO ADMINISTRATIVO 04/2016  

PREGÃO PRESENCIAL 01/2016 

OBJETO:  

NOME/RAZÃO SOCIAL:                                                                  

CNPJ:  

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

ENDEREÇO:                                    

ESTADO: 

 
 

CEP:                                       CIDADE: 

 

CLASSE:  
( ) ME- ( ) MEI-( )EPP-( ) LTDA- ( ) INDIVIDUAL  - RAMO ( )COMERCIO ()SERVIÇO  ( )COM. E 
SERVIÇO 
ENVIAR EM ANEXO CÓPIA DO CONTRATO SOCIAL/SE INDIVIDUAL CÓPIA REQUERIMENTO 
DA JUNTA COMERCIAL PARA FINS DE CADASTRO NO SISTEMA. 

E-MAIL 

 

FONE PARA CONTATO: CEL (65) __________________________________ 

Recebi (emos) através do acesso à página www.portoesperidiao.mt.gov.br, nesta data, cópia do 

instrumento convocatório da licitação acima identificada.  

LOCAL: 

 

DATA:  

 

ASSINATURA: 

 

Objetivando comunicação futura entre a Prefeitura Municipal de Porto Esperidião  e essa 

Empresa, solicitamos a Vossa Senhoria o preenchimento e remessa do recibo de entrega do 

Edital supracitado à Equipe Pregoeira, por via postal, (XX65) 3225-1139- ou pelo e-mail 

licitacaoporto@gmail.com. O não encaminhamento do recibo exime a Comissão de Licitação, o 

Pregoeiro e Equipe de Apoio da comunicação de eventuais retificações ocorridas no instrumento 

convocatório como de quaisquer informações adicionais. 

IMPORTANTE: Deverá ainda a empresa interessada solicitar o link do Sistema Mediador 

para fim de elaboração de proposta, sob pena de desclassificação da proposta. 

 

 
 
 
 
 

http://www.portoesperidiao.mt.gov.br/
mailto:licitacaoporto@gmail.com


 

                    ESTADO DE MATO GROSSO 

            PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO 
                FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
               PREVI – PORTO        CNPJ: 03.381.077/0001-47 
 

Rua Natalino Pereira Bonjardim, Nº 574 - CEP 78.240.000 – Fone  65 3225 1327 
 

2 

 

AVISO DE LICITAÇÃO 

 

PROCESSO ADMINSTRATIVO 04/2016 

 

PREGÃO PRESENCIAL 01/2016- PREVI PORTO 

 
 
 

A O Fundo Municipal de Previdência dos Servidores Publico Municipal de Porto 
Esperidião/MT - PREVIPORTO, através do Pregoeiro, RONEY BATISTA CARDOSO, torna 
público para conhecimento dos interessados, que realizará a licitação na modalidade Pregão 
Presencial nº 01/2016 , cujo Objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWEAR DE GERENCIAMENTO, SISTEMA DE GESTÃO 
PUBLICA, CONTABIL PATRIMONIAL E PLANEJAMENTO,  nas condições fixadas neste 
Edital e seus Anexos.  
Fica marcada abertura da licitação no seguinte Local, data e horário: 

Local: sala de licitação da prefeitura de Porto Esperidião-MT, endereço Rua Arnaldo Jorge da 
Cunha – 444- centro Cep: 78240.000 Porto Esperidião-MT.  

Data: 11/11/2016 

HORARIO: 09:00 horas 

  

Edital Completo: Afixado no endereço acima e na Internet no 
www.portoesperidiao.mt.gov.br   

  

Fundamento Legal: Regida pela Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002 e subsidiariamente 
pela Lei 8.666 de 21/06/93 (com alterações da Lei 8883/94 e da Lei nº 9.648/98). 

    

  

Porto Esperidião MT, 27 de Outubro de 2016 

 

 

 

______________________________________________  
RONEY BATISTA CARDOSO 

 Pregoeiro 
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EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016 

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 004/2016 

  

PREAMBULO     

O Fundo Municipal de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipal de Porto 
Esperidião - MT, através do pregoeiro RONEY BATISTA CARDOSO e equipe de apoio 
nomeados pelo Decreto nº 027/2016 de 02 de Maio de 2016.Torna público que realizará 
licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, visando a 
formalização do contrato, mediante as condições estabelecidas no presente instrumento 
convocatório e seu anexos que se subordinam as normas gerais das Leis nº 10.520/2002, da 
Lei Complementar nº 123/2006 e Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores.  
  

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL  
FORMA DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO POR LOTE  
ABERTURA DOS ENVELOPES EM: 

DATA: 11/11/2016 

HORARIOS: 09:00 HORAS  

  

Os documentos para o credenciamento das empresas, os envelopes contendo a proposta e 
os documentos de habilitação serão recebidos no Setor de Licitações de Porto Esperidião-
MT, sito à Rua Arnaldo Jorge da Cunha- 444- Cep: 78240.000, Centro. Nos horários de 
07:00 as 13:00 horas. 
  

2. OBJETO   

  

2.1. A presente licitação tem por objeto a locação de Sistemas Integrados de Gestão Pública 
Municipal, conforme quantitativos e características descritas no Anexo I, inclusive com a 
prestação de serviços de suporte técnicos correlatos.  
2.2. Por questões de compatibilidade, padronização, integração e outras relacionadas à 
conveniência administrativa, a locação de todos os sistemas ocorrerá com uma única 
licitante.   
2.3. Todos os sistemas ofertados deverão obrigatoriamente ser desenvolvidos por uma 
única empresa de software detentora dos direitos autorais de todos os programas ora 
licitados, podendo estar inseridos em executável único ou em vários, a critério da licitante.  
  

3. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS  
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3.1. Os recursos para aquisição do objeto do presente Edital de PREGÃO PRESENCIAL são 
recursos próprios do orçamento vigente na seguinte dotação orçamentária:  
  

 

Local  DOTAÇÃO  

PREVIPORTO 
Órgão: 14 
Unidade: 001  

 

33.9039.00.00.00 
Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica 

 

4. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO:  

   

4.1. Poderão participar do certame as empresas desenvolvedoras de sistemas, bem como 
suas representantes devidamente autorizadas mediante apresentação de contrato em 
vigência pelo tempo previsto para atendimento do contrato administrativo, que poderá ser 
solicitado pelo Pregoeiro e sua equipe de apoio em qualquer fase do certame, para a 
comprovação dos direitos sobre os sistemas evitando infrações ao direito de propriedade, 
essa comprovação deverá ser feita através do contrato original, fotocópia autenticada em 
cartório ou contrato com assinatura digital com padrão ICP-Brasil conforme Art.10 
parágrafo 1º da Medida Provisória 2.200-2 de 24/08/2001.   
4.2. Para habilitar-se à licitação, o interessado deverá ser pessoa jurídica de direito privado.  
10. Não poderá participar da licitação o interessado que tiver falência ou concordata 
decretada.  
4.4. Não poderá participar da licitação o interessado que não efetuar visita técnica a ser 
realizada por técnico devidamente qualificado a avaliar a compatibilidade de toda a 
estrutura tecnológica do município com os softwares a serem propostos.  
4.5. Não poderá participar da licitação o interessado que estiver descumprindo o inciso 
XXXIII do art. 7º da Constituição Federal.  
4.6. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do 
licitante.  
   

5. DO CREDENCIAMENTO E DA APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS E PROPOSTA  

5.1. Os envelopes deverão ser apresentados, até o horário previsto no preâmbulo deste 
edital, acondicionados em envelope lacrado que conterá externamente:  

 À PREFEITURA MUNICIPAL DE – PORTO ESPERIDIÃO-MT    

PROCESSO LICITATORIO N° 04/2016   

PREGÃO PRESENCIAL  01/2016 

PROPOSTA DE PREÇOS  
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À PREFEITURA MUNICIPAL DE – PORTO ESPERIDIÃO-MT    

PROCESSO LICITATORIO N° 04/2016   

PREGÃO PRESENCIAL  01/2016 

01 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

  

5.2. A recepção dos envelopes far-se-á de acordo com o estabelecido neste Edital, 

sendo aceita a remessa por via postal, com aviso de recebimento, desde que seja 

efetuada a entrega dos mesmos até o dia e horário indicado para protocolo. O órgão 

licitante não se responsabilizará, e nenhum efeito produzirá para o licitante, se os 

envelopes não forem entregues em tempo hábil para protocolização dentro dos 

prazos estabelecidos neste Edital, no Setor de Protocolo Geral desta Prefeitura.  

5.3. Depois de protocolados, os envelopes somente serão devolvidos ao licitante 

até o horário previsto para entrega dos mesmos, mencionado no preâmbulo deste 

Edital, mediante requerimento efetuado pelo representante legal da empresa ou 

procurador com firma reconhecida em cartório e cópia atualizada do ato 

constitutivo, na forma dos incisos II ao V do art. 28 da Lei nº 8.666/93. Depois de 

apreciado o requerimento, os envelopes serão devolvidos mediante assinatura de 

recibo de entrega.  

5.4. A empresa participante deste processo licitatório que enviar representante 

legal deverá, até o horário indicado no preâmbulo deste Edital, apresentar-se ao 

Pregoeiro e/ou Equipe de Apoio para efetuar seu credenciamento como participante 

deste Pregão, apresentando os seguintes documentos, em cópia autenticada:  

5.4.1. Caso o representante seja sócio, proprietário ou dirigente da empresa proponente 
deverá apresentar:  

5.4.1.1. Cópia do ato constitutivo ou do contrato social, no qual estejam expressos 

seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal 

investidura;  

5.4.1.2. Cópia da cédula de identidade;  

5.4.2. Caso o representante seja preposto da empresa proponente, deverá apresentar:   
5.4.2.1. Instrumento procuratório ou Carta de Credenciamento dos quais conste, no 

mínimo, os poderes para representar a empresa neste processo licitatório, 

assinar propostas e declarações, negociar preços, ofertar lances, interpor 

recursos ou deles desistir, assumir compromissos de toda ordem e renunciar a 

prazos processuais;  

5.4.2.2. Cópia da cédula de identidade;  

5.4.2.3. Cópia do ato constitutivo, estatuto ou contrato social (dispensada no caso de 

apresentação de procuração pública);  

5.5. Nenhuma pessoa física ou jurídica poderá representar mais de um Licitante.  
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5.6. Os documentos de credenciamento, bem como aqueles especificados no subitem 

4.1 deste Edital, farão parte do presente processo de licitação e deverão ser 

entregues separadamente dos envelopes da Proposta e da Documentação.   

 6.  DA VIGÊNCIA  

6.1. Os serviços serão prestados no período de 12 (doze) meses, iniciando sua vigência na 
data da assinatura do Contrato.  
  

7. DA PROPOSTA DE PREÇOS  

7.1. A proposta deverá ser apresentada no Envelope nº 01 em via única, em papel timbrado 
da empresa, referência ao processo licitatório, datada, assinada e identificada pelo 
respectivo proponente e elaborada conforme Anexo II.  
7.2. Fica estabelecido em 60 (sessenta) dias o prazo de validade das propostas, o qual será 
contado a partir da data de sessão de abertura dos envelopes respectivos.   
7.3. Os preços deverão ser cotados em moeda corrente nacional, com no máximo duas casas 
decimais à direita da vírgula, praticados no último dia previsto para a entrega da proposta.  
7.4. Nos preços propostos deverão estar incluídas todas as despesas, custos, encargos e 
tributos decorrentes da execução total do objeto desta licitação.  
7.5. Fica estipulado para o Lote 01 como valor máximo ofertado, a quantia de R$ 1.146,51 
(mil cento e Quarenta e seis reais e cinquenta e um centavos) mensais, totalizando 
para os doze meses a quantia de R$: 13.758.12 (treze mil setecentos e cinquenta e oito 
reais e doze centavos), sendo sumariamente desclassificadas as propostas que 
apresentarem valor superior a este.  
7.6. Serão desclassificadas as propostas de preço manifestadamente inexequíveis e as cujo 
preço proposto seja superior ao estipulado no subitem 7.5.  
7.7. Considerar-se-á inexequível a proposta cujo valor seja inferior a 50% (cinquenta por 
cento) do valor estimado pela Administração.  
7.8. É vedado a utilização de qualquer elemento, critério, ou fator sigiloso, subjetivo ou 
reservado, que possa, ainda que indiretamente, elidir o princípio da igualdade e isonomia 
entre os licitantes.  
7.9. Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista no Edital, 
especialmente, preços ou vantagens baseadas nas ofertas dos demais licitantes.  
  

8 - DA DOCUMENTAÇÃO PARA A HABILITAÇÃO  

8.1. Para a habilitação no presente processo os interessados deverão apresentar no 
Envelope 02 - Documentos de Habilitação, os quais seguem abaixo relacionados:  
  

II – RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA 
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a) Cédula de Identidade (RG) e Cadastro de Pessoa Física (CPF) de todos os sócios da 

empresa;  

b) Registro comercial, no caso de empresa individual;  

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

tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhado da 

documentação de eleição dos seus administradores;  

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso e sociedades civis, acompanhada de prova da 

diretoria em exercício;  

e) 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;  

f) Registro ou certificado de fins filantrópicos e/ou ato de declaração de utilidade pública, 

no caso de sociedades civis sem fins lucrativos ou de utilidade pública.  

III – RELATIVO A REGULARIDADE FISCAL 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas – CNPJ;  

b) Prova de regularidade para com a Fazenda Nacional (Dívida Ativa e Contribuições 

Federais);  

c) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (INSS) e ao Fundo de Garantia por 

Tempo de Serviço  

(FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos 
por lei;  

d) Certidão Negativa de Débitos Trabalhista (CNDT) comprovando a inexistência de 

débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, expedida gratuitamente e 

eletronicamente conforme determina o Art. 4º da Resolução  

Administrativa nº 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho;  

e) Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual, relativa ao domicílio da 

empresa, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;  

f) Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual (SEFAZ) acompanhada da Certidão 

Negativa da PGE (Dívida Ativa) e Fazenda Municipal do domicílio da empresa, na 

forma de lei;  

g) Alvará de licença para localização e funcionamento da sede da empresa.  
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IV - RELATIVO À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

a) Certidão Negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da 

pessoa jurídica ou execução patrimonial, expedida no domicílio da pessoa física, caso não 

conste a data de validade na certidão, será considerado 30 (trinta) dias após a data de 

emissão.  

b) Certidão Simplificada da Junta Comercial do Estado da sua sede, caso não conste 

a data de validade na certidão, será considerado 30 (trinta) dias após a data de emissão.  

  

8.3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA  

8.3.1. Apresentação de Atestado de fiel cumprimento, emitido por pessoa jurídica de 

direito público ou privado, comprovando que a proponente implantou e que mantém 

em funcionamento sistemas similares aos solicitados no presente edital.  

8.3.2. Atestado de Visita Técnica fornecido pelo órgão licitante, de que a empresa 

licitante recebeu este edital, tomando conhecimento de todas as informações e das 

condições e locais onde serão executados os serviços para o cumprimento das 

obrigações do objeto da licitação. A Visita Técnica deverá ser realizada pelo 

representante legal da empresa licitante, devidamente munido dos documentos que 

comprovam seu vínculo até o dia 01/07/2016. 

8.3.3. Nos Horário comercial das 07:00 as 13:00hs, com agendamento através do 

telefone (065)3225-1139- 3225-1327.  

8.3.4. Apresentação de declaração de que converterá os bancos de dados atuais, 

implantará todos os sistemas contratados e treinará todos os usuários num prazo 

máximo de 30 (trinta) dias.  

8.4. Os documentos de habilitação poderão ser apresentados em original, 

fotocópia autenticada em Cartório ou com assinatura digital com padrão ICP-Brasil 

conforme Art.10 parágrafo 1º da Medida Provisória 2.200-2 de 24/08/2001.  

8.5. A Equipe de Apoio do Pregão poderá proceder à consulta ao serviço de 

verificação de autenticidade das certidões emitidas pela INTERNET.  

8.5.1. Não serão considerados os documentos apresentados por telex, telegrama, fax ou e-
mail.  

8.6. No caso de apresentação de certidões das quais não conste o prazo de 

validade, será considerado o prazo máximo de 30 (trinta) dias, a contar da emissão 

dos mesmos.  

8.7. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, de acordo com o art. 43 da 

Lei Complementar nº 123/2006, deverão apresentar toda a documentação exigida 

para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente 

alguma restrição, observando-se o disposto no presente Edital.  
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9 - DA FORMA DE PAGAMENTO E DO REAJUSTE  

9.1. O pagamento mensal da locação dos sistemas será efetuado até o quinto dia útil do mês 
subsequente ao da prestação dos serviços, mediante a apresentação da nota fiscal 
devidamente atestada pelo fiscal responsável.  
9.2. Os valores ofertados para locação dos sistemas somente serão reajustados após o 
primeiro ano contratual, com base no índice IGP-M apurado no período de referência, ou na 
falta desse, pelo índice legalmente permitido à época.  
  

10. DO PROCEDIMENTO E DO JULGAMENTO  

10.1. O credenciamento dos interessados em participar do certame, assim como, o 
recebimento da proposta de preços e dos documentos de habilitação ocorrerá até o horário 
marcado para início da sessão de processamento do pregão e no local indicados no 
preâmbulo deste Edital.  
10.2. Após o credenciamento, será aberta a sessão de processamento do pregão, momento 
em que os licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno atendimento aos 
requisitos de habilitação.  
10.3. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições 
estabelecidas neste Edital e seus anexos.  
10.3.1. Para aprovação de proposta de preços, sob pena de desclassificação do licitante, as 
propostas não poderão conter preços simbólicos, irrisórios, de valor zero, manifestamente 
inexequível ou financeiramente incompatível com o objeto da licitação. Mesma regra se 
aplica aos casos onde a proposta consigne vantagens não previstas ou baseadas em oferta 
das demais licitantes.  
10.4. As propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância 
dos seguintes critérios:  
10.4.1. Seleção da proposta de menor preço e as demais com preços até 10% (dez por cento) 
superiores àquela; 10.4.2. Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na 
alínea anterior, serão selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, até o 
máximo de 03 (três).   
10.10. No caso de empate nos preços, serão admitidas todas as propostas empatadas, 
independentemente do número de licitantes.  
10.5. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a 
formular lances de forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os 
demais em ordem decrescente de valor, decidindo-se por meio de sorteio no caso de empate 
de preços.  
10.6. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à 
proposta de menor preço.  
10.7. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa 
etapa declinarem da formulação de lances.   
10.8. Encerrada a etapa de lances, serão classificadas as propostas selecionadas e não 
selecionadas para a etapa de lances, na ordem crescente dos valores, considerando-se para 
as selecionadas o último preço ofertado, observando se, quando aplicável, a Lei 
Complementar nº 123/2006.   
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10.9. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à 
redução do preço.  
10.10. Considerada aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope contendo os 
documentos de habilitação de seu autor.  
10.11. Constatado o atendimento dos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o 
licitante será habilitado e declarado vencedor do certame.  
10.12. Da Sessão Pública do Pregão será lavrada ata circunstanciada, contendo, sem prejuízo 
de outros, o registro dos Licitantes credenciados, das propostas escritas e verbais 
apresentadas, na ordem de classificação, da análise da documentação exigida para a 
habilitação e dos recursos interpostos.  
10.13. A Ata Circunstanciada deverá ser assinada pelo Pregoeiro, pela Equipe de Apoio e por 
todos os Licitantes presentes.  
10.10. Caso haja necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para 
a continuação dos trabalhos, devendo ficar intimados, no mesmo ato, os Licitantes 
presentes.   
10.15. Para o bem dos serviços, o Pregoeiro, se julgar conveniente, reserva-se do direito, de 
suspender a licitação, em qualquer uma das suas fases, para efetivar as análises 
indispensáveis e desenvolver as diligências que se fizerem necessárias, internamente, 
condicionando a divulgação do resultado preliminar da etapa que estiver em julgamento, à 
conclusão dos serviços.  
10.16. Nos termos da Lei Complementar nº 123/2006, será assegurado, como critério de 
desempate, preferência de contratação para as Microempresas e Empresas de Pequeno 
Porte.  
10.17. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas 
Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) 
superiores ao melhor preço.  
10.18. A Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada será convocada 
para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o 
encerramento dos lances, sob pena de preclusão.   
10.19. A Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, de acordo com o art. 43 da Lei 
Complementar nº 123/2006, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito 
de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.   
10.20. A empresa que não comprovar a condição de microempresa ou empresa de pequeno 
porte, no ato de credenciamento, não terá direito aos benefícios concedidos pela Lei 
Complementar nº 123/2006.  
  

11. DO RECURSO, DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO  

  

11.1. No final da sessão, o licitante demonstrar interesse de recorrer deverá manifestar 
imediata e motivadamente a sua intenção, abrindo-se então o prazo de 02 (dois) dias para 
apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para 
apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr no término do 
prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos.  
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11.2. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará a decadência 
do direito de recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro ao licitante 
vencedor e o encaminhamento do processo à autoridade competente para a homologação.  
11.3. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo 
devidamente informado à autoridade competente.  
11.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade 
competente adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor e homologará o 
procedimento.   
11.5. A adjudicação será feita pelo MENOR PREÇO GLOBAL.  
11.6. A adjudicação do objeto à proponente vencedora ficará condicionada à demonstração e 
comprovação de que todos os sistemas ofertados atendem plenamente à todas as 
funcionalidades previstas no Anexo I deste Edital. A demonstração deverá ser apresentada 
com dados concretos a fim de identificar as integrações e funcionalidades dos sistemas 
ofertados;  
11.7. Todos os requisitos das funcionalidades dos softwares pretendidos pela 
administração, constantes no Termo de Referência, são totalmente obrigatórios, sob pena de 
desclassificação.  
11.8. O licitante vencedor provisório deverá submeter, logo após sua habilitação, os 
softwares para verificação de compatibilidade dos sistemas apresentados pelo interessado, 
nestes termos, constando se há o atendimento das exigências conforme o termo de 
referência previsto neste edital sob pena de desclassificação. A apresentação se dará 
conforme vencedor do menor lance, antes de efetivação do vencedor, pois caso necessário 
este será desclassificado elegendo o próximo classificado, devidamente habilitado, para 
realizar a apresentação;  
11.9. Na presença de todos os interessados, os softwares serão analisados por técnico(s), 
assim designado(s) pela administração, que emitirá Laudo aprovando ou reprovando o uso 
dos softwares, evidenciando os motivos que fizeram a aprovação ou reprovação e o 
encaminhará à pregoeira e sua equipe para:   

   

a) Se reprovados, na sequencia será convocado o próximo classificado habilitado 
para que apresente seus softwares;   

   

b) Se aprovados, a empresa será consagrada vencedora do certame;   
   

c) Sem ressalvas ou devidamente sanadas pela comissão, remessa à autoridade 
superior para homologação do processo.   

   
11.10. Com intuito de um melhor dimensionamento do parque computacional do ente 

licitante, para assegurarmos que todos os computadores da rede interna 
compartilharão a demanda de processamento de dados gerada pela execução 
dos aplicativos licitados, desonerando-se o servidor e otimizando o resultado 
do processamento global, serão obrigatoriamente exigidos aplicativos cujo 
processamento seja executado na própria estação cliente, mediante a instalação 
do executável e demais arquivos correlatos diretamente nesta, os quais deverão 
ser automaticamente atualizados a partir do servidor de banco de dados. Em 
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caráter excepcional, os aplicativos que por sua natureza ou finalidade sejam 
requisitados em ambiente web ficam desobrigados do atendimento da presente 
regra;  

11.11. Por questões de conveniência, e à exceção dos aplicativos que, por sua 

finalidade ou natureza, devam funcionar em ambiente web, não serão 

admitidos aplicativos que rodem na rede interna/intranet a partir de 

navegadores de internet, de modo a evitar-se que o município fique refém do 

uso de navegadores de internet compatíveis com a aplicação, ou ainda, que 

fique refém do uso de versões obsoletas de determinados navegadores 

compatíveis com a aplicação. A presente especificação visa ainda evitar que os 

comuns erros dos navegadores (travamento) influenciem na usabilidade da 

ferramenta, paralisando o aplicativo e exigindo novos logins e perda de tempo 

operacional, bem como evitar que o processamento de dados seja prejudicado 

em face do “delay” causado pelo processamento excessivo de dados ocasionado 

pelas comunicações entre usuário x navegador x servidor de aplicativo x 

servidor de banco de dados x servidor de aplicativo x navegador x usuário;  

   

11.12. Todas as licitantes deverão trazer notebook com seus sistemas instalados;  

  

11.13. A administração disponibilizará equipamento de Datashow para as 

demonstrações.  

  

11.14. Quando da definição do proponente vencedor provisório, será marcada a data 

para a demonstração prevista no subitem anterior para o próximo dia útil.  

  

11.15. Caberá ao Município designar  uma comissão técnica para a avaliação dos 

sistemas demonstrados.  

  

 12. DA CONTRATAÇÃO  

  

12.1. Fica estabelecido que, com o licitante vencedor seja celebrado contrato, conforme 

Anexo VII, que deverá ser assinado no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis, a partir da 

notificação para este fim, devendo neste ato, a Contratada indicar pessoa pertencente ao seu 

quadro funcional, com a qual a Administração poderá obter informações e/ou 

esclarecimentos, bem como encaminhar quaisquer outras informações.  

12.2. A recusa injustificada da licitante em assinar o contrato dentro do prazo previsto 

caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando às penalidades 

previstas no item 13 do presente Edital.  
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13 - DAS SANÇÕES PARA O CASO DE INADIMPLEMENTO  

13.1. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato, conforme o prazo 
estabelecido na notificação, e/ou o descumprimento das normas contratuais ou editalícias, 
sujeitará a aplicação, isolada ou conjuntamente, das seguintes penalidades ao adjudicatário:  
13.1.1. Advertência;  
13.1.2. Multa de 10% do valor global do contrato;  
13.1.3. Suspensão temporária de participação em licitações e impedimento de contratar com 
a Administração por um período de 01 (um) ano;  
13.1.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública.  
13.2. A posterior constatação de que a solução contratada não atende à totalidade das 
exigências editalícias implicará na aplicação de multa de 20% sobre o valor total contratado 
além de imediata rescisão contratual a ser promovida em competente processo 
administrativo a ser processado sob a égide da ampla defesa do contraditório.  
  

14 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS  

10.1. O Local e horário para a retirada do Edital e para esclarecimentos e informações aos 
interessados poderá ser obtido junto ao órgão licitante, no endereço mencionado no 
preâmbulo, ou pelo fone NUMERO, em horário de expediente e em dias considerados úteis.  
10.2. O Prefeito Municipal reserva o direito de anular ou revogar a presente licitação, nos 
casos previstos em Lei e por conveniências administrativas, técnicas ou financeiras, sem que 
com isso caiba aos proponentes o direito de indenização ou reclamação de qualquer 
natureza.  
110. Os casos omissos ou não regulados pelo presente Edital serão discutidos, analisados e 
encontrarão solução à luz das disposições constantes do Estatuto das Licitações.  
10.4. A participação na presente licitação implica no conhecimento e na aceitação plena 
deste Edital e suas condições.  
10.5. O foro competente para dirimir possíveis dúvidas e/ou litígios pertinentes ao objeto da 
presente licitação é o da cidade de Vila Rica - MT, excluído qualquer outro.  
10.6. A contagem dos prazos para fins do presente edital dar-se-á excluindo-se o dia de 
início e incluindo-se o dia de término, considerando-se os dias de expediente da Prefeitura 
Municipal de Segunda à Sexta-feira.  
  

15 - DOS ANEXOS DO EDITAL  

15.1. Compõem o presente Edital, dele fazendo parte como se transcritos em seu corpo, os 
seguintes anexos:  
15.1.1. Termo de Referência (Anexo I). 
15.1.2. Proposta de Preços (Anexo II).  
15.1.3. Carta de Credenciamento (Anexo III).  
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15.1.4. Declaração de Instalação no Prazo (Anexo IV).  
15.1.5. Declarações (Anexo V).  
15.1.6. Atestado de Visita Técnica (Anexo VI).  
15.1.7. Atestado de Atendimento às Exigências Técnicas 
(Anexo VII). 15.1.8. Minuta de Contrato (Anexo VIII)  
  

  

  

Porto Esperidião-MT, 27 de Outubro de 2016 

  

  

  

  

  

RONEY BATISTA CARDOSO 

PREGOEIRO OFICIAL 
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 TERMO DE REFERÊNCIA  

  

1.Contratação de empresa especializada em aplicativos de informática para migração, 
implantação, treinamento e licenciamento dos seguintes aplicativos de gestão pública:  

 Sistema de Contabilidade Pública (05 usuários).  
Sistema de Planejamento Municipal (01 usuários).  
.  Sistema de Patrimônio Público (01 usuários).  

2. Serviços de suporte técnico, quando solicitado.  

3. Serviços de manutenção legal e corretiva dos aplicativos implantados.  

4. Todos os requisitos das funcionalidades dos softwares pretendidos pela administração, 

constantes deste Termo, são totalmente obrigatórios, sob pena de desclassificação.  

a) Sem ressalvas ou devidamente sanadas pela comissão, remessa à 

autoridade superior para homologação do processo.  

b) Todos os requisitos das funcionalidades dos softwares pretendidos 

pela administração, são totalmente obrigatórios e deverão ser aprovados, sob pena 

de desclassificação.  

5. Por questões de conveniência, e à exceção dos aplicativos que, por sua finalidade ou 

natureza, devam funcionar em ambiente web, não serão admitidos aplicativos que rodem 

na rede interna/intranet a partir de navegadores de internet, de modo a evitar-se que o 

município fique refém do uso de navegadores de internet compatíveis com a aplicação, ou 

ainda, que fique refém do uso de versões obsoletas de determinados navegadores 

compatíveis com a aplicação. A presente especificação visa ainda evitar que os comuns 

erros dos navegadores (travamento) influenciem na usabilidade da ferramenta, 

paralisando o aplicativo e exigindo novos logins e perda de tempo operacional, bem como 

evitar que o processamento de dados seja prejudicado em face do “delay” causado pelo 

processamento excessivo de dados ocasionado pelas comunicações entre usuário x 

navegador x servidor de aplicativo x servidor de banco de dados x servidor de aplicativo x 

navegador x usuário.  

  

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS CORRELATOS E CONDIÇÕES DE SEU RECEBIMENTO  

  

Os serviços, objeto desta licitação, também compreendem:  

1. Migração das Informações em Uso 

1.1. A migração dos dados cadastrais e informações dos aplicativos em uso na entidade 

serão de responsabilidade da CONTRATADA, devendo os mesmos ser disponibilizados pela 

CONTRATANTE.   
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1.2. A CONTRATANTE deverá designar responsável pela validação dos dados migrados 

após a sua entrega, sendo que tais procedimentos deverão ser formais e instrumentalizados.   

2. Implantação dos Aplicativos  

2.1. Para cada um dos aplicativos licitados, quando couber, deverão ser cumpridas as 

atividades de:   

a) Instalação, configuração e parametrização de tabelas e cadastros;   

b) Adequação de relatórios e logotipos;   

c) Estruturação dos níveis de acesso e habilitações dos usuários;   

d) Adequação das fórmulas de cálculo para atendimento aos critérios adotados por esta 

municipalidade e  

ajuste nos cálculos, quando mais de uma fórmula de cálculo é aplicável simultaneamente.  
2.2. Acompanhamento dos usuários no prédio sede da entidade, em tempo integral na 

fase de implantação do objeto.  

2.3. Na implantação dos aplicativos acima discriminados, deverão ser cumpridas, 

quando couber, as seguintes etapas:  

a) Entrega instalação e configuração dos aplicativos licitados;  

b) Customização dos aplicativos;  

c) Adequação de relatórios, telas, layouts e logotipos;  

d) Parametrização inicial de tabelas e cadastros;  

e) Estruturação de acesso e habilitações dos usuários;  

f) Adequação das fórmulas de cálculo para atendimento aos critérios adotados pelo 

Município;  

g) Ajuste de cálculo, quando mais de uma fórmula de cálculo é aplicável 

simultaneamente.  

  

2.4. A CONTRATANTE deverá designar responsável pela validação dos aplicativos 

implantados após a sua conclusão, sendo que tais procedimentos deverão ser 

formais e instrumentalizados.   

2.5. 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.  

2.6. A CONTRATADA responderá pelas perdas, reproduções indevidas e/ou 

adulterações que por ventura venham a ocorrer nas informações da 

CONTRATANTE, quando estas estiverem sob sua responsabilidade.  

2.7. A CONTRATADA e os membros da equipe deverão guardar sigilo absoluto sobre 

os dados e informações do objeto da prestação de serviços ou quaisquer outras 

informações a que venham a ter conhecimento em decorrência da execução das 

atividades previstas no contrato, respondendo contratual e legalmente pela 

inobservância desta alínea, inclusive após o término do contrato.  
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3. Treinamento e Capacitação.  

3.1. A CONTRATADA deverá apresentar o Plano de Treinamento ao Departamento de 

Informática, que deverá ser realizado dentro do prazo de implantação, 

compreendendo o uso das funções do aplicativo pertencente a sua área de 

responsabilidade, conhecimento sobre as parametrizações a serem usadas, uso 

das rotinas de segurança, de back-up e restores, rotinas de simulação e de 

processamento.  

3.2. Os Planos de Treinamento, a serem entregues em até cinco dias contados da 

assinatura do contrato, ainda deverão conter os seguintes requisitos mínimos:   

a) Nome e objetivo de cada módulo de treinamento;   

b) Público alvo;   

c) Conteúdo programático;   

d) Conjunto de material a ser distribuído em cada treinamento, 

incluindo apostilas, documentação técnica, etc.;   

e) Carga horária de cada módulo do treinamento;   

f) Processo de avaliação de aprendizado;   

g) Recursos utilizados no processo de treinamento (equipamentos, 

softwares, filmes, slides, etc.).   

3.3. As turmas devem ser dimensionadas por módulo, sendo que cada turma não 

poderá ter mais de 10 (dez) participantes.  

3.4. O treinamento para o nível técnico compreenderá suporte aos aplicativos 

ofertados, nos aspectos relacionados ao gerador de relatórios e linguagem em que 

estes foram desenvolvidos, permitindo que a equipe técnica da entidade possa 

efetuar checklist de problemas ocorridos antes da abertura de chamado para 

suporte do Licitante.  

3.5. A CONTRATANTE resguardar-se-á o direito de acompanhar, adequar e validar o 

treinamento contratado com instrumentos próprios, sendo que, se o treinamento 

for julgado insuficiente, caberá à contratada, sem ônus para o CONTRATANTE, 

ministrar o devido reforço.  

3.6. O prazo para conclusão dos serviços de migração de dados e correção dos 

mesmos, implantação, treinamento e capacitação aos usuários será de 30 (trinta) 

dias, contados da emissão da Ordem de Serviço.  

  

4. SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS 

4.1. A prestação de serviços de suporte técnico poderá ser realizada na sede da 

entidade, ou por outro meio digital por técnico habilitado, apto a promover o 

devido suporte ao sistema, visando:  

a) Esclarecer dúvidas que possam surgir durante a operação e 

utilização dos aplicativos;  

b) Auxílio na recuperação da base de dados por problemas 

originados em erros de operação, queda de energia  
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ou falha de equipamentos, desde que não exista backup adequado para satisfazer as 
necessidades de segurança;  

c) Treinamento dos usuários da Administração Municipal na 

operação ou utilização do aplicativo em função  

de substituição de pessoal, tendo em vista demissões, mudanças de cargos, etc.,  
d) Elaboração de quaisquer atividades técnicas relacionadas à 

utilização dos aplicativos após a implantação e utilização dos mesmos, como: 

gerar/validar as tabelas em XML  e os arquivos em PDF para Órgão 

Governamental, Instituição Bancária, Gráfica, Tribunal de Contas, auxílio na 

legislação, na contabilidade e nas áreas de informática, entre outros.  

4.2. Será aceito suporte aos aplicativos licitados via acesso remoto mediante 

autorização previa, sendo de responsabilidade da contratada o sigilo e segurança 

das informações, devendo ser garantido atendimento para pedidos de suporte 

telefônico no horário das 8h00min às 18h00min, de segunda a sexta-feira.  

10. A empresa contratada deverá possuir recursos para acessar remotamente a rede 
administrativa da Prefeitura, de forma a poder verificar as eventuais condições de erros 
ocorridas no Sistema de Gestão implantado, cujas peculiaridades não podem ser 
reproduzidas fora do seu ambiente, e, inclusive, utilizá-los como instrumento para viabilizar 
a solução dos problemas identificados.  
4.4. Fica estabelecido nível de prioridade para situações do tipo: dúvida sobre sistema, 
impacto na operação, condições emergenciais, correção de falha no sistema.   
4.5. Todos os chamados de suporte deverão ser registrados em ferramenta própria do 
contratado, de forma a manter histórico dos chamados para posterior acompanhamento e 
estatística e envio automático de informação ao solicitante, via e-mail.   
4.6. A cada tramitação na solução do suporte solicitado, deverá ser registrado na respectiva 
ferramenta e automaticamente informado ao solicitante, via e-mail.  
4.7. Após a conclusão e encerramento da solicitação de suporte, a ferramenta de registro de 
suporte da contratada, deverá igualmente notificar via e-mail e possibilitar ao usuário do 
sistema avaliar o resultado da operação, indicando o nível de satisfação no atendimento.  
4.8. O início do serviço de suporte técnico se dará já na implantação, estendendo-se até o 
final do contrato.   
4.9. Com base na prioridade estabelecida na abertura do chamado serão prestados os 
atendimentos com os prazos detalhados na tabela a seguir:   

Tipo  Descrição  
 Prioridade  

Alta  Média  Baixa  

1 - 

Atendimento  

Tempo máximo para 

responder/registrar ao chamado do 

solicitante  

1 hora 

útil  

3 horas 

úteis  6 horas úteis  

2 - Solução 

Temporária  

Tempo máximo para envio de solução 

de contorno para o problema, quando 

possível  

24 

horas 

úteis  

32 horas 

úteis  48 horas úteis  
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3 – Solução  

Definitiva  

Tempo máximo para envio de prazo 

para disponibilizar uma solução 

definitiva  

32 

horas 

úteis   

(4 dias)  

48 horas 

úteis   

(6 dias)  

72 horas úteis   

(7 dias)  

  

4.9.1. Para efeito das especificações descritas na Tabela acima, considera-se o seguinte:  
a) Prioridade Alta: Condições de emergência ou problema crítico (sistema 

“parado”). Esta prioridade será usada para problemas que impeçam totalmente a 

operação do sistema no ambiente de produção. Chamados desta prioridade serão 

tratados de forma intensiva.  

b) Prioridade Média: Impacto na operação do sistema sem estar no caminho 

crítico da operação. Esta  

prioridade será utilizada para problemas que atrapalharem parte do fluxo de trabalho do 
sistema.  

c) Prioridade Baixa: Dúvidas sobre operação do sistema e problemas que não 

causarem impacto na  

operação do sistema. Esta prioridade será usada para problemas que não afetarem 
gravemente o fluxo de trabalho do sistema.  
  ESPECÍFICACAÇÕES OBRIGATÓRIAS DOS SISTEMAS A SEREM CONTRATADOS. 

  

A. 1 CARACTERÍSTICAS FUNCIONAIS E TECNOLÓGICAS OBRIGATÓRIAS  

  

1. Os aplicativos desktop deverão ser multitarefa, permitindo ao usuário o acesso a diversas 

rotinas simultaneamente em uma única janela do aplicativo a partir de um único login, 

com possibilidade de minimizar e maximizar quando desejar, realizando várias consultas 

ou operações simultaneamente.  

2. Os aplicativos desktop deverão obrigatoriamente possuir Gerador de Relatórios 

integrado ao sistema, com interface para o usuário em língua portuguesa, que possibilite 

ao usuário as seguintes funcionalidades mínimas: Permitir que os relatórios 

desenvolvidos sejam acessados e executados por dentro dos sistemas, possibilitando:  

a) que argumentos como ano, entidade, data corrente, etc., sejam 

automaticamente preenchidos pelo sistema;  

b) que seja possível utilizar as funções internas dos sistemas que estão 

disponíveis;  

c) que seja possível utilizar as funções do sistema que estão disponíveis no banco 

de dados.  

3. Permitir que os relatórios desenvolvidos pelo usuário sejam mantidos no banco de dados 

ou que esteja acessível para todos os usuários do sistema logo após ser salvo e que o 
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backup desses relatórios seja feito juntamente (no mesmo processo) com o backup dos 

dados do sistema.  

4. Os aplicativos desktop deverão possuir consulta rápida aos dados cadastrais do sistema, 

generalizada através de tecla de função, possibilitando o acesso de qualquer local do 

sistema aos cadastros.  

5. Os aplicativos deverão permitir a sua total operabilidade com ou sem uso do mouse 

(habilitação das teclas “enter” e “tab”).  

6. Os aplicativos desktop 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 na mesma janela da 

barra de ferramentas sem necessidade de novo login.  

7. Os aplicativos deverão possuir help ‘online’, sensitivo ao contexto, sobre o modo de 

operação de cada uma das tarefas. Esta documentação deverá conter tópicos remissivos 

para detalhamento de um determinado assunto. A consulta deverá ser feita por capítulos 

ou por palavras-chaves que remetem a um determinado trecho da documentação.  

8. Os aplicativos deverão permitir o cadastro e o processamento de relatórios em lotes de 

um ou mais relatórios que terão como saída à impressora ou um arquivo no formato PDF. 

Deverá ter a característica de agrupar os relatórios em um único arquivo e numerar as 

páginas dos relatórios de forma que fique contínua.  

9. Os aplicativos deverão permitir a personalização do menu dos aplicativos desktop pelo 

usuário, possibilitando:   

a) Alterar as descrições e teclas de acessibilidade (ALT+);  

b) Adicionar/alterar a teclas de atalho (CTRL+, SHIFT+, ALT+ etc.);  

c) Inserir ícones na barra de ferramentas do sistema;  

d) Inserir menus de acesso rápido para relatórios do sistema ou específicos do 

usuário;  

e) Copiar o menu de outros usuários.  

10. Possuir o acesso rápido aos relatórios do sistema, de acordo com o cadastro que está 

aberto, através de tecla de função, possibilitando o acesso de qualquer local do sistema.  

11. Possuir auditoria automática nas tabelas de todos os aplicativos:  

a) Registrar todas as operações de inclusão, exclusão e alteração efetuadas;  

b) Registrar a data, hora e usuário responsável pela alteração;  

c) Registrar as informações anteriores para possibilitar a consulta dos dados 

historicamente, antes da  

alteração efetuada;  

d) Dispor de ferramentas de consulta onde seja possível criar consultas através da 

escolha de campos e  

tabelas de forma visual, com a geração automática do script de consulta SQL;  
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e) Possibilitar a criação de consulta aos dados das tabelas de auditoria em 

linguagem SQL com o uso de  

todos os comandos compatíveis com ela e com o banco de dados.  

12. Os aplicativos deverão permitir a emissão de relatório ou gráfico referente aos acessos 

ao sistema, demonstrando os usuários que efetuaram login, data e hora de entrada e 

saída.  

                  a) Permitir a geração/validação de tabela em XML e os arquivos em PDF.  

13. Permitir reconstrução do banco de dados, possibilitando minimizar o tamanho do banco 

de dados, em função das transações que já foram excluídas e continuam ocupando 

espaço.  

14. Permitir realizar backup do banco de dados, com as seguintes funcionalidades:  

a) Permitir configurar a periodicidade e os usuários que receberão avisos sobre a 

necessidade de  

backup do banco de dados;  

b) Permitir configurar os usuários que poderão executar o backup do banco de 

dados;  

c) Permitir agendamento do backup;   

d) Permitir efetuar a compactação e descompactação do backup realizado para 

fins de armazenamento, inclusive quando disparado pelo agendamento;  

e) Permitir efetuar o backup da base de dados enquanto os usuários estão 

trabalhando nos aplicativos;  

f) Possibilitar o backup incremental (somente das alterações executadas);  

g) Possuir relatório de backups efetuados;  

15. Permitir enviar as informações previamente processadas por e-mail, que podem ser no 

formato TXT ou HTML.  

16. Permitir configurar hipóteses de “Auditoria”, que deverão disparar um e-mail 

automaticamente, sem intervenção ou possibilidade de ingerência do usuário, ao gestor 

ou controlador responsável. Por exemplo: criar uma consulta para o sistema da 

contabilidade onde será enviado um e-mail ao Prefeito caso o limite de gastos com o 

pessoal seja ultrapassado.  

17. Permitir que o usuário crie diversas consultas e agrupe todas em uma única lista de 

execução do próprio aplicativo, possibilitando ainda que a execução de um script seja 

agendada através do agendador de tarefas do Windows.  

18. Possuir auditoria automática nas tabelas dos sistemas 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.  

A.2 – INTEGRAÇÃO DOS SISTEMAS  

1. Os aplicativos deverão permitir obrigatoriamente a integração de dados, 

automaticamente e em tempo real entre os sistemas:   
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1.1. Sistema de Patrimônio com o Sistema de Contabilidade Pública, referente ao 

cadastro de lançamentos contábeis de Depreciação, Valorização, Exaustão e outros 

fenômenos no sistema de contabilidade.  

1.1.1. o provisionamento de férias, 13º salário, adiantamento e baixa de provisão.  

 

A.3 - REQUISITOS BÁSICOS E FUNCIONALIDADES OBRIGATÓRIOS DE CADA SOFTWARE   

  

  

1. SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA  

1.1. Permitir que seja efetuada a escrituração contábil nos sistemas financeiro, 

patrimonial e de compensação em partidas dobradas e no sistema 

orçamentário em partida simples, em conformidade com os arts. 83 a 106 da 

Lei 4.320/64, inclusive com registro em livro diário.  

1.2. Permitir o cadastramento de mais de uma entidade na mesma base de dados, 

com contabilização distinta e que possibilite a emissão de relatórios mensais, 

anuais e LRF por ente ou de forma consolidada.  

1.3. Permitir a importação dos movimentos dos fundos municipais, fundações ou 

autarquias, que estejam em ambiente externo e não ligadas em rede.  

1.4. Possuir rotina de integração com a Folha de Pagamento para gerar os 

empenhos, liquidações, ordens de pagamento e despesas extra orçamentárias 

de retenções; Possibilitar a visualização dos cadastros a serem efetuados no 

sistema, ajustar as inconsistências, inserir e excluir cadastros informações a 

serem geradas; Permitir a emissão de relatório de integração, por período ou 

integração.  

1.5. Permitir a geração automática de empenhos, liquidações, pagamentos 

orçamentários e de restos a pagar, referente às prestações de contas da 

Câmara, por meio de importação de arquivos.  

1.6. Permitir a geração de relatórios gerenciais: Receita; Despesa; Restos a Pagar; 

Receitas e Despesas Extras (Depósitos de Diversas Origens); Boletins Diários 

da Tesouraria.  

1.7. Permitir utilizar o plano de contas da 4.320/64 ou modelo definido pelo 

Tribunal de Contas do Estado.  

1.8. Possuir demonstrativos do balancete mensal e anexos da Resolução do 

Tribunal de Contas do Estado.  

1.9. Possuir os anexos do balanço anual na forma da Lei 4.320/64 possibilitando a 

emissão mensal: Anexo 1 – Demonstrativo: Receita e Despesa segundo as 

Categorias Econômicas; Anexo 2 - Receita segundo as Categorias Econômicas; 

Anexo 2 - Resumo Geral da Despesa; Anexo 2 - Natureza da Despesa segundo 

as  
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Categorias Econômicas; Anexo 6 - Programa de Trabalho por Órgão e Unidade 
Orçamentária; Anexo 7 – Demonstrativo: Funções, Subfunções e Programas por 
Projeto Atividade; Anexo 8 – Demonstrativo: Despesas por Funções, Subfunções e 
Programas conforme Vínculo; Anexo 9 - Demonstrativo da Despesa por Órgãos e 
Funções; Anexo 10 - Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada; Anexo 11 - 
Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada; Anexo 12 - Balanço 
Orçamentário; Anexo 13 - Balanço Financeiro; Anexo 14 - Balanço Patrimonial; 
Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais; Anexo 16 - Demonstrativo da 
Dívida Fundada Interna e Externa; Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante.  

1.10. Permitir que seja efetuada a geração dos 'razões analíticos' de todas as contas 

integrantes dos Sistemas Financeiro, Patrimonial e de Compensado.  

1.11. Permitir cadastrar históricos com textos padronizados, vinculando a conta a 

ser debitada e/ou creditada.  

1.12. Permitir que seja efetuado o registro de empenhos por estimativa, global e 

ordinário.  

1.13. Permitir que seja efetuado o registro de sub-empenho sobre o empenho 

estimativo e global;  

1.14. Pré-validações de encerramento, que apresenta lista das inconsistências, 

tendo a possibilidade de gravar arquivo PDF; Permitir a anulação automática 

dos empenhos por estimativa no final do exercício, evitando a inscrição em 

restos à pagar.  

1.15. Permitir registrar os pagamentos totais ou parciais das despesas de empenhos 

e restos a pagar.  

1.16. Permitir a anulação total e parcial do empenho, liquidação (também com 

liquidação com desconto), ordens de pagamento, restos à pagar e nota de 

despesa extra orçamentária, possibilitando auditoria destas operações.  

1.17. Permitir pagamento de empenho, restos à pagar e despesas extras, sendo que 

a cada nota de pagamento deve permitir informar mais de uma conta pag   

adora, inclusive de bancos diferentes.  

1.18. Permitir descontos extra orçamentários e orçamentários no pagamento, 

restos à pagar e despesas extra orçamentárias, efetuando automaticamente os 

lançamentos nas contas orçamentárias, financeiras e de compensação.  

1.19. Permitir descontos extras e orçamentários na liquidação de empenho e 

liquidação de restos à pagar não processados, efetuando automaticamente os 

lançamentos nas contas orçamentárias, financeiras e de compensação.  

1.20. Efetuar automaticamente as incorporações nas contas de patrimônio quando 

efetuada a liquidação de empenhos de aquisição de bem patrimonial;  

1.21. Efetuar automaticamente lançamentos na conta de compensado quando 

efetuar pagamento de empenho e prestação de contas dos empenhos de 

adiantamentos, auxílios e subvenções.  
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1.22. Permitir controlar as datas de vencimento dos pagamentos de empenhos, 

visando o controle dos pagamentos em ordem cronológica.  

1.23. Permitir efetuar automaticamente os lançamentos de baixa na conta 

patrimonial quando efetuado o registro de receita de dívida ativa e de 

alienação de bens.  

1.24. Permitir efetuar o cancelamento de restos à pagar em contrapartida com 

conta de resultado definida pelo usuário.  

1.25. Controlar os restos à pagar em contas separadas por exercício e restos do 

Executivo.  

1.26. Possuir cadastros de Convênios e Prestação de Contas de Convênio, Contratos, 

Precatórios e Caução.  

1.27. Possibilitar que os precatórios sejam relacionados a despesa destinada ao seu 

pagamento.  

1.28. Permitir que sejam emitidas notas de: empenho; sub-empenhos; liquidação; 

ordem de pagamento; restos à pagar; despesas extra; e suas respectivas 

anulações.  

1.29. Permitir que as notas possam ser emitidas por intervalo e/ou aleatoriamente.  

1.30. Possibilitar a configuração de permissões para que os empenhos possam ser 

registrados por usuários que estiverem vinculados ao órgão do orçamento da 

despesa.  

1.31. Permitir o controle de despesa por tipo e relacionando-o aos códigos de 

elemento de despesa.  

1.32. Permitir cadastrar e controlar as dotações constantes no orçamento e das 

decorrentes de créditos adicionais, especiais e extraordinários.  

1.33. Permitir que nas alterações orçamentárias possa se adicionar diversas 

dotações e subtrair de diversas fontes para um mesmo decreto.  

1.34. Permitir bloqueio e desbloqueio de valores nas dotações orçamentárias.  

1.35. Permitir a emissão de demonstrativo do excesso de arrecadação.  

1.36. Permitir gerar planilha para formar quadro de detalhamento da despesa.  

1.37. Efetuar o acompanhamento do cronograma de desembolso das despesas para 

limitação de empenho, conforme o artigo 9º da Lei 101/00 – LRF, de 4 de maio 

de 2000, quando necessário.  

1.38. Possuir relatório para acompanhamento das metas de arrecadação, conforme 

o artigo 13 da Lei 101/00 – LRF de 4 de maio de 2000.  

1.39. Permitir gerar relatórios gerenciais de execução da despesa, por credores, por 

classificação e por período.  

1.40. Permitir gerar relatórios com saldos disponíveis nas dotações, relação de 

empenhos globais e outros de interesse do Município.  
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1.41. Permitir gerar arquivos para o sistema do Tribunal de Contas do Estado 

referente aos atos administrativos, dados contabilizados, dados financeiros e 

dados do orçamento.  

1.42. Gerar relatório para conferência de inconsistências a serem corrigidas no 

sistema antes de gerar os arquivos para os Tribunais de Contas.  

1.43. Emitir relatórios com as informações para o SIOPS, no mesmo formato deste.  

1.44. Emitir relatórios com as informações para o SIOPE, no mesmo formato deste.  

1.45. Gerar os arquivos conforme o MANAD – Manual Normativo de Arquivos 

Digitais para a  

Secretaria da Receita da Previdência.  

1.46. Possibilitar configurar permissões de consulta, inclusão, alteração e exclusão 

por usuário e cadastros.  

1.47. Possuir processo de encerramento mensal que verifique eventuais 

divergências de saldos e que após o encerramento, não possibilite alterações 

em lançamentos contábeis já efetuados.  

1.48. Executar o encerramento do exercício com todos os lançamentos automáticos 

e com a apuração do resultado.  

1.49. Permitir o cadastramento de devolução de receita utilizando rubricas 

redutoras conforme Manual de Procedimentos da Receita Pública da STN.  

1.50. Permitir que seja feita a contabilização do regime próprio de previdência em 

conformidade com a Portaria 916 do ministério de previdência, com emissão 

dos respectivos demonstrativos.  

1.51. 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.  

1.52. Permitir o cadastramento de fonte de recurso com identificador de uso, grupo, 

especificação e detalhamento, conforme Portaria da STN ou Tribunal de 

Contas do Estado.  

1.53. Possibilitar efetuar arrecadação orçamentária desdobrando automaticamente 

o valor total arrecadado em valores de acordo com percentuais previamente 

configurados para as receitas.  

1.54. Emitir relatórios, tais como: Pagamentos Efetuados; Razão da Receita; 

Pagamentos em Ordem Cronológica; Livro Diário; Extrato do Credor; 

Demonstrativo Mensal dos Restos à Pagar; Relação de Restos à Pagar; Relação 

de Cheques Compensados e Não Compensados.  

1.55. Emitir os relatórios das Contas Públicas para publicação na internet, conforme 

IN 28/99 do TCU e Portaria 275/00 do TCU.  
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1.56. Emitir relatórios de demonstrativo dos gastos com Educação, Saúde e Pessoal, 

com base nas configurações efetuadas nas despesas e nos empenhos.  

1.57. Permitir a alteração do valor, da dotação e do fornecedor enquanto não 

houver liquidação do empenho.  

1.58. Efetuar o controle automático dos saldos das contas, apontando eventuais 

estouros de saldos ou lançamentos indevidos.  

1.59. Possuir cadastro de obras e possibilitar que no empenho da despesa esse seja 

vinculada à obra correspondente.  

1.60. Possibilitar que ao cadastrar um empenho possa gerar a liquidação 

automaticamente.  

1.61. Permitir que no cadastro de empenho seja informado os produtos e serviços 

correspondente aos itens adquiridos.  

1.62. Possibilitar o cadastramento de receitas lançadas e contabilização conforme 

Portaria da STN.  

1.63. Possuir cadastro para registrar as conciliações das contas bancárias.  

1.64. Possuir rotinas com opção de selecionar um ou mais documentos, para gerar 

automaticamente: Liquidação de empenhos; Ordens de Pagamento; Restos à 

Pagar.  

1.65. Possuir rotina de emissão de cheques para pagamento das despesas, com a 

possibilidade de efetuar a baixa no momento do pagamento ao fornecedor.  

1.66. Possibilitar a emissão de relatório com as deduções para o Imposto de Renda.  

1.67. Possibilitar a emissão de gráficos comparativos entre a receita prevista e 

arrecadada e a despesa fixada e realizada.  

1.68. Possibilitar imprimir nota de empenho, liquidação, pagamento diretamente 

para a impressora ao cadastrar documento.  

1.69. Possibilitar o cadastramento de textos padrões de empenhos.  

1.70. Possibilitar copiar o empenho que está selecionado trazendo todos os dados 

exatamente iguais ao empenho selecionado exceto os campos: Data 

Liquidação, Itens e Valor. Bloqueando a cópia caso a despesa não possua mais 

saldo.  

1.71. Possibilitar bloquear o cadastro de arrecadações ao tentar inserir uma conta 

com recurso diferente da receita.  

1.72. Possibilitar cadastrar um empenho complementar para empenhos do tipo 

estimativo ou global.  

1.73. Possibilitar a geração de arquivo com as informações que são exibidas no 

relatório Declaração de IRRF/DIRF para importação no programa Dirf 2011 

da Receita Federal.  
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1.74. Possuir banco de dados multi-exercício e multi-entidades (não necessitando 

integração via exportação/importação de arquivos).  

1.75. Possuir Integração automatizada com sistema de transparência de acordo 

com a Lei 131/09.  

1.76. Possuir segurança de banco de dados (confiabilidade) que roda tanto em 

Windows quanto em Linux.  

1.77. Possibilitar geração dos relatórios do sistema em diversas extensões (ex.: PDF, 

XLS).  

1.78. Possibilitar geração de empenho e liquidação automaticamente pelo sistema 

de compras via integração de sistemas.  

1.79. Possuir rotina para geração de relatórios em lote.  

1.80. Registrar os lançamentos de débito/crédito e de transferências bancárias;  

1.81. Possibilitar informar Documento Fiscal na liquidação, Ordem de Pagamento, 

Resto a Pagar, Despesas Extras, Prestação de Contas, Cancelamento de Restos, 

Anulação de Despesas Extras e Liquidação de Emp. Anterior.  

1.82. Possuir banco de dados apto a de execução de auditoria, perante as 

informações contidas no banco.  

1.83. Permitir trabalhar com planos de contas distintos (4.320/64, plano de contas 

da união, PCASP).  

1.84. Possuir os Anexos do Relatório de Gestão Fiscal da Lei Complementar 101/00 

(LRF) para atender as Portarias Federais da STN em vigor, de forma que em 

cada exercício estejam disponíveis apenas as portarias vigentes no período 

selecionado: Anexo I – Demonstrativo da Despesa com Pessoal; Anexo II - 

Demonstrativo da Dívida consolidada Líquida; Anexo III - Demonstrativos das 

Garantias e Contra garantias; Anexo IV - Demonstrativo das Operações de 

Crédito; Anexo V - Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa; Anexo VI - 

Demonstrativo dos Restos a Pagar; Anexo VII - Demonstrativo dos Limites.  

1.85. Possuir os Anexos do Relatório Resumido da Execução Orçamentárias da Lei 

Complementar 101/00 (LRF) para atender as Portarias Federais da STN em 

vigor, de forma que em cada exercício estejam disponíveis apenas as portarias 

vigentes no período selecionado: Anexo I - balanço orçamentário; Anexo II - 

demonstrativo da execução das despesas por função/Subfunção; Anexo III - 

demonstrativo da receita corrente líquida; Anexo V - demonstrativo das 

receitas e despesas previdenciárias do regime próprio dos servidores 

públicos; Anexo VI - demonstrativo do resultado nominal; Anexo VII - 

demonstrativo do resultado primário; Anexo IX - demonstrativo dos restos a 

pagar por poder e órgão; Anexo X - demonstrativo das receitas e despesas com 

manutenção e Desenvolvimento do ensino; Anexo XI - demonstrativo das 

receitas de operações de crédito e despesas de capital; Anexo XIII - 
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demonstrativo da projeção atuarial do regime próprio de previdência; Anexo 

XIV - demonstrativo da receita de alienação de ativos e aplicação de recursos; 

Anexo XVI - demonstrativo das receitas de impostos e das despesas próprios 

com saúde; Anexo XVIII – demonstrativo simplificado do relatório resumido 

da execução Orçamentária.  

1.86. Possuir os Anexos na forma da Portaria da STN 109/2002 e suas atualizações 

para preenchimento do sistema SISTN da CEF: Anexo III - Despesa Total 

Pessoal.  

1.87. Possibilitar o registro de lançamentos contábeis referentes a etapa 

intermediária entre o empenho e a liquidação conforme MPCASP (PARTE IV - 

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR  

PÚBLICO) que cita que "Quando o fato gerador do passivo exigível ocorrer antes do 
empenho,  ou entre o empenho e a liquidação, é necessário o registro de uma etapa 
intermediária entre o empenho e a liquidação, chamada “empenho  em liquidação”. 
Essa etapa é necessária para que não haja duplicidade no passivo financeiro utilizado 
para fins de cálculo do  superávit  financeiro.", bem como a anulação dessa etapa 
intermediária.  

1.88. Possibilitar o registro de lançamentos contábeis referentes a uma etapa 

intermediária entre o empenho e a liquidação conforme MPCASP (PARTE IV - 

PLANO DE CONTAS APLICADO AO SETOR PÚBLICO) de exercícios anteriores.  

1.89. Possibilitar que a entidade utilize o cadastro de eventos contábeis, onde por 

intermédio dele poderão ser cadastrados eventos contábeis manualmente 

para que posteriormente possam ser relacionados a um cadastro que gerará  

os lançamentos contábeis conforme as configurações dos lançamentos 

configurados no Cadastro de Eventos Contábeis.  

1.90. Permitir o relacionamento do plano de contas atual com o PCASP de forma 

automatizada.  

1.91. Permitir a inserção de tipos de compromissos e movimentos de controles nos 

Contratos, bem como efetuar os lançamentos contábeis no compensado para 

maior controle sobre as movimentações do mesmo.  

1.92. Permitir a inserção de tipos de compromissos e movimentos de controles nos 

Contratos de Dívidas, bem como efetuar os lançamentos contábeis no 

compensado para maior controle sobre as movimentações do mesmo.  

1.93. Permitir a inserção de tipos de compromissos e movimentos de controles nos 

Convênios, bem como efetuar os lançamentos contábeis no compensado para 

maior controle sobre as movimentações do mesmo.  

1.94. Permitir efetuar a integração com o Sistema de Patrimônio, e por meio desta 

integração efetuar lançamentos de: Ajuste ao valor justo, Depreciação, 

Amortização, Exaustão, Aumento por Reavaliação e Redução ao Valor 

Recuperável.  
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1.95. Importar o plano de contas PCASP Modelo da STN (União) ou detalhado pelo 

Tribunal de Contas.  

1.96. Possuir adequação dos relatórios anexos mensais e anuais para que estejam 

de acordo com o MCASP.  

1.97. Permitir controlar saldo de suplementações por fonte de recursos.  

1.98. Possibilitar informar na arrecadação a mesma receita tanto como lançada 

quanto normal.  

1.99. Possuir rotinas de descontos e baixas nos cadastros de Anulação de Despesas 

Extras, Anulação de Ordens de Pagamento e Anulação de Restos a Pagar.  

1.100. Possuir rotina que gere os eventos nos cadastros inseridos ao efetuar a 

integração com o Sistema de Folha de Pagamento.  

1.101. Disponibilizar relatório cadastral de lançamentos contábeis, com diversos 

filtros, inclusive por eventos.  

1.102. Permitir ao usuário inserir as contas de variações patrimoniais diminutivas ou 

as contas do ativo permanente para que sejam utilizadas nos eventos 

contábeis dos cadastros de em Liquidação de Empenhos  

Anteriores, Liquidação de Empenhos Anteriores e Cancelamento de Restos.  

1.103. Possibilitar o cancelamento ou o pagamento parcial/total de valores 

liquidados nos anos anteriores e inscritos no exercício atual, como restos a 

pagar ou valores liquidados no próprio exercício.  

1.104. Possuir relatório balancete de verificação possibilitando a visualização dos 

saldos contábeis.  

1.105. Possuir relatórios, exatamente no mesmo modelo aos solicitados pelo 

SICONFI, afim de facilitar o preenchimento e prestação de contas anuais.  

1.106. Possuir rotina que gere as integrações: Renúncias (deduções), baixa 

Automática e/ou Manual de Receitas entre os Sistemas de Tributos, Faturas e 

integração com a Contabilidade. 

  

2. SISTEMA DE PLANEJAMENTO (PPA, LDO E LOA) 

  

2.1. Permitir cadastrar as orientações do governo para elaboração do plano 

plurianual.  

2.2. Permitir a configuração da máscara das fontes de recursos, grupo e 

especificação.  

2.3. Permitir a configuração das assinaturas nos relatórios.  

2.4. Permitir cadastrar e configurar informações adicionais para atender 

necessidade específica em alguns cadastros.  
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2.5. Permitir gerar arquivos para prestação de contas para o Tribunal de Contas 

do estado.  

2.6. Possibilitar a configuração de seleção para emissão dos relatórios.  

2.7. Permitir a consolidação dos dados de órgãos da Administração Direta e/ou 

Indireta.  

2.8. Possibilita o acompanhamento dos valores de receitas e despesas na 

contabilidade.  

2.9. Permite configurar as fontes de recurso por exercício  

2.10. Permite identificar se o cadastro foi uma inclusão inicial na elaboração do PPA 

e/ou LDO, ou uma inclusão após aprovação, ou é uma alteração no cadastro ou 

ainda se foi uma exclusão.  

2.11. Controlar o plano de contas e contas de acordo com a configuração da 

entidade.  

2.12. Controlar o organograma de acordo com a configuração de cada entidade.  

2.13. Permitir configurar as opções de menu para cada usuário do sistema.  

2.14. Atualização automática dos saldos executados no sistema da contabilidade.  

2.15. Permitir a definição de macro objetivos a serem utilizados nos programas do 

Plano Plurianual.  

2.16. Possibilitar o cadastro de programas, com as seguintes informações: Origem: 

Novo, Substituto ou Continuação; Tipo do Programa; Macro objetivo; 

Horizonte Temporal, quando necessário; Denominação; Objetivo.  

2.17. Permitir estabelecer vínculo do programa de governo com: Indicadores e 

índices esperados; Órgão e gerente responsável; Público Alvo.  

2.18. 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.  

2.19. Permitir registrar as audiências públicas realizadas para elaboração do PPA, 

LDO e LOA, bem como as sugestões da sociedade obtidas nas audiências 

públicas.  

2.20. Possibilitar a avaliação da sugestão e a análise da viabilidade das sugestões 

obtidas nas audiências públicas.  

2.21. 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   

2.22. implementação do Plano Plurianual.  
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2.23. 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.  

2.24. 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.  

2.25. Permitir a aplicação das metodologias cadastradas para as receitas e despesas.  

2.26. Cadastrar a programação da receita possibilitando a identificação de cada 

fonte de destino.  

2.27. 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.  

2.28. Permitir distribuir as metas financeiras para os exercícios pertencentes ao 

Plano Plurianual.  

2.29. Manter o histórico das alterações efetuadas durante a vigência do plano 

plurianual.  

2.30. Permitir cadastrar avaliação do plano plurianual, possibilitando avaliar a 

gestão do plano e seus macro objetivos.  

2.31. Registrar a avaliação periódica dos programas, identificando a situação atual 

do programa, tais como: “Em andamento”, “concluído”, “paralisado”.  

2.32. Cadastrar as restrições e providências relativas à avaliação dos Planejamentos 

de Despesas.  

2.33. Permitir o acompanhamento da execução das metas físicas dos Planejamentos 

de Despesas.  

2.34. Permitir avaliar os planejamentos de despesas e registrar as restrições que 

possam interferir na implantação do programa ou ação e também registrar 

providências a serem tomadas referente a cada restrição.  

2.35. Possuir relatórios de acompanhamento e comparação da execução financeira.  

2.36. Possuir relatórios de avaliação do plano plurianual.  

2.37. Possuir relatório comparativo das previsões do PPA, LDO e LOA.  

2.38. Permitir a emissão do projeto de lei do plano plurianual.  

2.39. Possuir anexos e planilhas para envio ao Legislativo.  

2.40. Possuir relatórios de acompanhamento e comparação da execução financeira.  

2.41. Possuir relatórios de avaliação do plano plurianual.  

2.42. Possuir utilitário para possibilitar a cópia dos dados de outros Planos 

Plurianuais.  
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2.43. Permitir a inserção de histórico para as receitas, programas e despesas do 

PPA de forma automática.  

2.44. Possuir cadastro de programas e ações integrado ao PPA  

2.45. 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.  

2.46. Não permitir a inclusão de prioridades que não estejam previstas no PPA.  

2.47. Registrar a receita prevista para o exercício da LDO e para os dois exercícios 

seguintes.  

2.48. Permitir cadastrar a previsão das transferências financeiras à fundos.  

2.49. 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.  

2.50. 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.  

2.51. Manter o histórico das alterações efetuadas na LDO.  

2.52. Possuir cadastro de renúncia da receita, identificando o tipo da renúncia e as 

formas de compensação da renúncia.  

2.53. Possibilitar a integridade das previsões definidas na LDO, seja receita ou 

despesa, com as previsões definidas no PPA.  

2.54. Permitir registrar as expansões da despesa e as suas respectivas 

compensações.  

2.55. Permitir informar os riscos fiscais, identificando o tipo do risco e a 

providência a ser tomada para o risco.  

2.56. Permitir informar as projeções para o resultado nominal e o detalhamento 

mensal destas projeções.  

2.57. Possuir relatórios gerenciais da previsão da receita e despesa com 

possibilidade de agrupamento por fonte de recurso.  

2.58. Possuir relatórios gerenciais de transferências financeiras, com opção de 

seleção pelo tipo da transferência.  

2.59. Emitir os anexos nos moldes da Lei 4.320/64: Anexo 1 – Demonstrativo da 

Receita e Despesa segundo Categorias Econômicas; Anexo 2 – Receita por 

Categoria Econômica; Anexo 2 – Natureza da Despesa por Categorias 

Econômicas; Anexo 5 – Funções e Subfunções.  

2.60. Permitir a emissão do projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias.  

2.61. Emitir demonstrativo das receitas e despesas com manutenção  e 

desenvolvimento  do ensino – MDE.  
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2.62. Emitir demonstrativo das despesas com pessoal.  

2.63. Emitir demonstrativo das receitas e despesas próprias com a saúde.  

2.64. Emitir demonstrativos baseados na Lei 101/00 (LRF): Demonstrativo I - 

Metas Anuais; Demonstrativo II - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais 

do Exercício Anterior; Demonstrativo III - Das Metas Fiscais Atuais 

Comparadas com as Fixadas.  

2.65. Possuir utilitário para facilitar a elaboração da LDO, como: copiar dados de 

outras LDOs com a possibilidade de escolher os dados a serem copiados, 

como: Despesas (Prioridades); Receitas; Transferências Financeiras; 

Renúncias e Compensação das Receitas.  

2.66. Possuir utilitário para efetuar a cópia das receitas e despesas definidas no 

PPA, com a opção de efetuar o detalhamento de: Contas de receita; Contas de 

despesa; Fontes de recursos; Definição dos valores para as metas financeiras e 

físicas.  

2.67. Permitir a integridade das informações entre LDO e LOA.  

2.68. Permitir o cadastro da previsão da receita com informação da unidade 

orçamentária responsável pela arrecadação.  

2.69. Possuir cadastro de projetos e atividades, possibilitando a identificação da 

ação que pertence a cada projeto/atividade, mesmo que a ação possua 

codificação diferente.  

2.70. Permitir o cadastro das despesas que compõe o orçamento, com identificação 

do localizador de gastos, contas da despesa fontes de recurso e valores .  

2.71. Possuir cadastro de transferências financeiras entre todos órgãos da 

Administração Direta e/ou Indireta, identificando o tipo da transferência 

(Concedida/Recebida).  

2.72. Possuir relatórios de comparação da receita e despesa com opção de 

agrupamento por fonte de recurso.  

2.73. Possuir planilha de identificação das despesas, possibilitando a seleção por: 

Despesa; Órgão; Unidade; Programa.  

2.74. Possuir relatórios gerenciais da previsão da receita, despesa e transferências 

financeiras.  

2.75. Possuir utilitários para facilitar a elaboração da LOA, como: copiar dados de 

outras Leis Orçamentárias Anuais.  

2.76. Possuir relatório para emissão do Projeto da Lei Orçamentária Anual.  

2.77. Possui rotina de importação e exportação da LOA.  

2.78. Permite a utilização da LOA no que se refere a despesas e receitas sem 

relacionar ao PPA e LDO.  
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2.79. Replicação dos dados da LOA para PPA e LDO. Ao cadastrar uma despesa ou 

receita na LOA, que não exista no PPA e LDO, o sistema deverá gerar as 

informações correspondentes no PPA e LDO.  

  

3. SISTEMA DE PATRIMÔNIO  

3.1. Possuir cadastro para os bens móveis e imóveis do órgão, podendo ser 

informadas as seguintes características: O processo licitatório, empenho e 

fornecedor da aquisição do bem; Estado de conservação do bem: “péssimo”, 

“ruim”, “regular”, “bom” e “ótimo”; Moeda de aquisição (permitindo conversão 

dos valores para moeda atual); Permite vincular a conta contábil e natureza 

do bem; Permite visualizar o valor de aquisição, o valor total de depreciação, 

assim como cadastrar e visualizar as incorporações e desincorporações; 

Permite visualizar o valor da última reavaliação do bem; 

Armazenar/visualizar a imagem atual do bem por meio dos arquivos: jpg, bmp 

e pdf.; Visualizar situação do bem como: “ativo”, “baixado”, “comodato”, 

“locado”, “cedido”; Permite informar características personalizadas para o 

cadastro de bens. Por ex: “Cor”, “Altura”, “Peso”, etc.  

3.2. Permitir alterar a placa do bem informando a data de alteração, visualizando 

todas as placas utilizadas pelo bem.  

3.3. Permitir o 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.  

3.4. Permitir cadastrar contas patrimoniais, classificá-las por bens móveis e 

Imóveis e identificar o tipo de bens tangíveis e intangíveis.  

3.5. 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.  

3.6. Permite efetuar a 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.  

3.7. Permitir a reavaliação por percentual (valorizações/depreciações) para todos 

os bens, possibilitando: executar individualmente; executar para um grupo de 

bens (conforme conta, centro de custo, unidade administrativa e/ou natureza 

); configurar percentuais de reavaliação periódicas (mensal, bimestral, 

trimestral, semestral e anual) por natureza e simulando a depreciação natural 

dos bens desde sua aquisição até a data atual.  
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3.8. Permitir efetuar baixas individuais ou múltiplas por contas, responsáveis, 

órgãos e bens, permitindo informar histórico e informações complementares 

como: lei, portaria e processo licitatório.  

3.9. Controlar movimentação dos bens encaminhados à manutenção, 

armazenando os dados básicos desse movimento; tais como: data de envio e 

previsão de retorno; tipo de manutenção (se a manutenção é preventiva ou 

corretiva); valor do orçamento; possibilitar a emissão de relatório contendo 

os bens que estão ou já sofreram manutenção, agrupados pelo fornecedor ou 

pelo motivo da manutenção; possibilitar gerar transferências para outra 

unidade administrativa após voltar da manutenção.  

3.10. Emitir relatório identificando o bem, valor atualizado, conta ao qual ele 

pertence, o responsável pelo bem, número patrimonial e a data de aquisição.  

3.11. Emitir o termo de responsabilidade da guarda dos bens por responsável ou 

por órgão/centro de custo.  

3.12. Emitir o 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.  

3.13. Emitir etiquetas de controle patrimonial, inclusive com código de barras para 

leitura óptica, além de permitir que o usuário possa confeccionar sua própria 

Etiqueta.  

3.14. Permitir cadastrar seguradoras e apólices de seguros (com valor de franquia e 

valor segurado) para os bens.  

3.15. Permitir colocar o bem em desuso de modo que não seja possível realizar 

movimentações com este até que seja estornado.  

3.16. Permitir o registro da abertura e do fechamento do inventário, bloqueando a 

movimentação ou destinação de bens durante a sua realização.  

3.17. Emitir o relatório de baixas de bens com seleção por período de baixa, por 

conta, órgão ou por centro de custo.  

3.18. Emitir relatório para conferir os lançamentos de inventário, possibilitando a 

seleção por responsável, por órgão ou por centro de custo.  

3.19. Permitir transferir bens localizados em inventários quando pertencentes a 

outro setor.  

3.20. Manter o 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.  
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3.21. Permitir depreciar um bem tangível em relação ao percentual anual de 

depreciação deste, permitindo que o processo seja executado informando as 

seleções: por conta, por bem, por centro de custo, por natureza do bem.  

3.22. Emitir relatório de reavaliações de bens com seleção por bem, por conta e 

período.  

3.23. Emitir relatório por período dos movimentos das contas dos bens (mostrando 

de forma analítica e sintética), possibilitando visualizar o saldo anterior ao 

período, total de entradas, total de saídas e saldo atual da conta.  

3.24. Emitir relatório com projeção de valorização/depreciação do bem baseado em 

percentual informado com seleção por conta, bem e/ou unidade 

administrativa.  

3.25. Possuir rotina para importação de várias imagens dos bens, armazenando-os 

no banco de dados.  

3.26. Permitir a vinculação de um ou mais arquivos de imagens, documentos de 

texto ou documentos digitalizados, ao código do bem.  

3.27. Permitir configurar as máscaras de centro de custos, contas e código do bem.  

3.28. Permitir salvar os relatórios em formato PDF simples, possibilitando que 

sejam assinados digitalmente.  

3.29. Emitir relatório com os movimentos contábeis (aquisições, baixas, 

depreciações, etc.) ocorridos no patrimônio no período de seleção.  

3.30. Permitir informar o número do ato no campo [Nº do Ato] do cadastro de bens 

com até 10 caracteres ou números.  

3.31. Permitir transferir os bens de um responsável, conta, e centro de custo para 

outro utilizando multiseleção (ex.: 1, 20, 37).  

3.32. Para os bens imóveis, permitir cadastrar endereço, registro do imóvel, e 

informações de arrendamento quando este for arrendado.  

3.33. Permitir informar no cadastro dos bens um valor mínimo residual para os 

bens, para controle das depreciações.  

3.34. Permitir o encerramento mensal de competência, não permitindo movimentos 

com data retroativa ao mês/ano encerrado, possibilitando o estorno deste 

encerramento.  

3.35. Permitir informar uma data para o início das depreciações dos bens.  

3.36. Permitir informar a localização física do bem, possibilitando emitir um 

relatório por localização física.  

3.37. Enviar e-mails para cada responsável com a lista de bens sob sua 

responsabilidade para conferência.  



 

                    ESTADO DE MATO GROSSO 

            PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO 
                FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
               PREVI – PORTO        CNPJ: 03.381.077/0001-47 
 

Rua Natalino Pereira Bonjardim, Nº 574 - CEP 78.240.000 – Fone  65 3225 1327 
 

37 

3.38. Permitir o cadastro de comissões para inventário e reavaliação de bens com 

informação do número da portaria, data da portaria, finalidade e membros da 

comissão.  

3.39. Enviar e-mails para cada responsável com a lista de bens sob sua 

responsabilidade que houveram transferência para conferência.  

3.40. Registrar a amortização de bens intangíveis.  
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ANEXO II 

PROPOSTA DE PREÇOS 

 

À PREFEITURA MUNICIPAL DE  PORTO ESPERIDIÃO– MT - Pregão Presencial n.º 

01/2016  

Apresentamos na planilha seguinte, nossa PROPOSTA DE PREÇOS para execução dos 
serviços relativos ao objeto desta licitação:   

LOTE UNICO  

  

Item Sistemas e usuários Unidade Quantidade Valor 

Mensal 

Valor 

Total 

01 Contabilidade 01 usuários Meses 12   

01 Planejamento 01 usuários Meses 12   

01 Patrimônio Público 01 usuários Meses 12   

Valor Global: R$:  

 

Valor da proposta por extenso:  
Validade da proposta:  
  

  

  

DATAR ASSINAR E CARIMBAR  

PROPONENTE  
(nome e assinatura do responsável legal)  

(número da carteira de identidade e órgão emissor)  
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 ANEXO III 

   

MODELO DE CARTA DE CREDENCIAMENTO  
  

  

Ào Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Porto Esperidião-MT  

  

  

  A (Razão Social da Licitante), com sede à ____________________, na cidade de  
_________________, (UF), CNPJ nº_________________, neste ato representado pelo(a) diretor(a) ou 
sócio(a) abaixo identificado, pela presente CREDENCIA o(a) Sr.(a)_______________, 
portador(a) da Cédula de Identidade nº __________ e inscrito(a) no CPF/MF sob o nº 
_________________, a participar do procedimento licitatório, sob a modalidade PREGÃO 
PRESENCIAL Nº 01/2016, instaurado pela Prefeitura Municipal de Porto Esperidião-MT.  
  

  Na qualidade de representante legal da empresa, outorga-se ao acima credenciado, dentre 
outros poderes, o de formular lances, negociar preços, confessar, desistir, firmar 
compromissos ou acordos e praticar todos os atos inerentes ao certame, inclusive interpor 
e desistir de recursos em todas as fases licitatórias.  

  

  

  

Local, ______ de ____________________ de 2016.  

  

  

  

  

  

ASSINAR E CARIMBAR  

PROPONENTE  

(nome e assinatura do responsável legal)  

(número da carteira de identidade e órgão emissor)  
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 ANEXO IV 

  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÃO NO PRAZO   
  

  

A (Razão Social da Licitante), com sede à ____________________, na cidade de _________________, 
(UF), CNPJ nº_________________, DECLARA para todos os fins de direito, na qualidade de 
PROPONENTE da Licitação PREGÃO PRESENCIAL N.º __/2016 instaurada pela Prefeitura 
Municipal de  
_____________________________ - MT, que efetuaremos a migração dos bancos de dados atuais, 
implantaremos todos os sistemas e treinaremos todos os usuários de todos os sistemas 
contratados num prazo máximo de 30 (trinta) dias contados do recebimento da 
autorização dos serviços.  
   

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.  
  

  

  

____________, de ____ de ________________ de 2016.  

  

  

  

ASSINAR E CARIMBAR  

PROPONENTE  

(nome e assinatura do responsável legal)  

(número da carteira de identidade e órgão emissor)  
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ANEXO V DECLARAÇÕES 

  

  

Empresa .........................................., inscrita no CNPJ n°................................., por intermédio de seu  

representante legal o(a) Sr(a)...................................., portador(a) da Carteira de Identidade 

no............................ e do CPF no ........................., DECLARA sob as penas da Lei:  

  

1) ATENDIMENTO AO ART. 27, INCISO V da LEI 8.666/93, acrescido pela Lei nº. 79.854, 

de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, 

perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos;  

  

2) DE INEXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO PARA A HABILITAÇÃO: que, até a presente 

data inexiste(m) fato(s) impeditivo(s) para a sua habilitação, estando ciente da 

obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;  

  

3) CUMPRIMENTO DO ART. 4º, INCISO VII DA LEI 10.520/2002, sob pena de aplicação 

das penalidades legais cabíveis conforme previsto no Art. 7º da Lei nº. 10.520/2002, que 

atende plenamente os requisitos de habilitação constantes do Edital;  

  

4) DE CONHECIMENTO DO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO: ter recebido todos os 

documentos e informações, conhecer e acatar as condições para o cumprimento das 

obrigações objeto da Licitação.  

   

Local e data  

Nome, identificação e assinatura do licitante.  
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ANEXO VI 
  

MODELO DE ATESTADO DE VISITA TÉCNICA  
  

  

  

  

Atestamos para fins de participação no processo PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2016, que 
a empresa ______________________________ visitou as instalações determinadas pela Prefeitura 
Municipal de _____________________________ -MT, onde tomou conhecimento de todas as 
informações referentes aos serviços, dependências e Infraestrutura necessária à execução 
dos serviços objeto desta licitação.  
  

  

  

_____________________________ - MT, de ____ de ________________ de 2016.  

  

  

  

  

Representante da empresa  

  

  

  

___________________________________________________ 
Carimbo e Assinatura do Responsável  
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ANEXO VII 
  

  

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS TÉCNICAS  
  

  

A (Razão Social da Licitante), com sede à ____________________, na cidade de _________________, 
(UF), CNPJ nº_________________, DECLARA, para todos os fins de direito, sob as pena do artigo 
299 do Código Penal, na qualidade de PROPONENTE da Licitação PREGÃO PRESENCIAL 
N.º 01/2016 instaurada pela Prefeitura Municipal de _____________________________ -MT, que a 
solução por nós proposta atende plenamente a todas as exigências do edital, notadamente 
aquelas especificadas no Anexo I referido Edital do Pregão Presencial.   
  

Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente.  
  

  

  

____________, de ____ de ________________ de 2016.  

  

  

  

ASSINAR E CARIMBAR  

PROPONENTE  

(nome e assinatura do responsável legal)  

(número da carteira de identidade e órgão emissor)  
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 ANEXO VIII 

  

MINUTA DE CONTRATO  

MINUTA DE CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

LICENCIAMENTO E LOCAÇÃO DE SOFTWARE. 

 

Os infra-assinados, de um lado, como contratante, o MUNICÍPIO DE XXXXXXX, pessoa 

jurídica de direito público interno, com sede na Rua XXXXXX, n. XXX, Bairro XXXXX, inscrita 

no CNPJ/MF sob o n. XX.XXX.XXX/XXXX-XX, doravante denominado CONTRATANTE, neste 

ato representado pela Exmo. Sr. Prefeito Municipal (nome), (nacionalidade), (estado civil), 

(profissão), portadora do CPF n. XXX.XXX.XXX-XX e Cédula de Identidade RG XXXXX - SSP/XX, 

residente na XXXXXXXXXXXXXX, n. XXX – Bairro, neste Município, e a Empresa 

.................................................., estabelecida na .............................................................., inscrita no CNPJ/MF 

............................ doravante denominada CONTRATADA, neste ato representado por 

................................., ......................................, CPF/MF .............................. e Cédula de Identidade RG: 

............................., têm entre si, justos e contratados a presente prestação de serviços de limpeza 

urbana, por meio do presente instrumento e na melhor forma de direito, mediante as 

cláusulas seguintes: 

 

Cláusula primeira - da fundamentação legal 

 

1.1. O presente contrato é celebrado com fundamento na Licitação Pública n. XXXX/2016 – 

Pregão Presencial n. XXX/2016, devidamente homologada pelo Prefeito aos 

____________data_______________, nos termos da Lei n.º 8.666, de 21 de junho de 1993, com suas 

alterações posteriores; Lei n.º 10.520, de 17 de julho de 2002 e do Decreto Municipal n. 

93/2015. 

 

Cláusula segunda - do objeto 

 

2.1. O objeto do presente contrato é a para a prestação dos serviços técnicos de 

fornecimento da licença de uso e locação de softwares para gestão pública, pelo prazo 
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de 12 (doze) meses, com atualização mensal, que garanta as alterações legais, 

corretivas e evolutivas, incluindo, implantação, conversão de dados pré-existentes, 

suporte técnico via telefone, acesso remoto e visita in-loco e treinamento dos usuários 

dos sistemas, conforme especificações constantes do Termo de Referência e demais 

anexos do Edital n. XXX/2016. 

2.2. A contratada deverá fornecer todos os materiais e mão-de-obra necessários para a 

execução dos serviços. 

2.3. Não serão efetuados quaisquer pagamentos à título de despesas com transporte, 

alimentação e estadia dos prestadores de serviço. 

2.4. Os serviços que deverão ser executados pela empresa contratada, estão especificados 

detalhadamente no Termo de Referência – Anexo VI, do Pregão Presencial n. XXX/2016, que 

passa a fazer parte integrante deste Contrato. 

 

Cláusula terceira - da vigência 

 

3.1. A contratação terá vigência durante o período 12 (doze) meses, contados da data da 

assinatura do contrato. 

3.2. O contrato poderá ser prorrogado por vontade das partes por igual período, até o limite 

previsto na lei 8.666/93, art. 57. 

3.3. O contrato somente poderá ter seus valores reajustados a cada 12 meses, por meio da 

variação do Índice Nacional de Preço ao Consumidor – INPC. 

 

Cláusula quarta - do valor dos serviços e do pagamento e da alteração 

 

4.1. O valor global estimado do presente contrato é de R$ ____ (_________). 

4.2. Os valor detalhados dos serviços são os constantes da tabela abaixo: 

FORNECIMENTO DE LICENÇAS DO SOFTWARE 

Sistemas Acessos (un) Valor (R$) 
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SUBTOTAL MENSAL  

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

Serviços Valor (R$) 

Implantação  

Adaptação  

Migração  

Treinamento  

Suporte técnico durante a vigência do contrato  

Serviços de manutenção legal e corretiva dos 

softwares implantados 

 

Serviços de customização obrigatória do software 

para atendimento a processos definidos de negócio, 

bem como, sua integração entre os departamentos. 

 

SUBTOTAL MENSAL  

VALOR GLOBAL MENSAL  

VALOR TOTAL 12 MESES  

 

4.3. O pagamento será efetuado mensalmente, até o décimo dia útil do mês subsequente a 

prestação do serviço, mediante a apresentação de nota fiscal e laudo atestando a prestação 

do serviço pela Secretaria responsável pelo acompanhamento. 

4.4. A contratada fica obrigada a aceitar, pelos mesmos preços e mesmas 

condições do contrato, os acréscimos ou supressões, até o limite de 25% (vinte e cinco por 

cento) do valor inicial atualizado do contrato, conforme dispõe o § 1º, do artigo 65, da Lei 

8.666/93. 



 

                    ESTADO DE MATO GROSSO 

            PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO 
                FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
               PREVI – PORTO        CNPJ: 03.381.077/0001-47 
 

Rua Natalino Pereira Bonjardim, Nº 574 - CEP 78.240.000 – Fone  65 3225 1327 
 

47 

 

Cláusula quinta – da execução dos serviços 

 

5.1. A contratada terá o prazo de 10 (dez) dias, contados da data da assinatura do contrato, 

para adequar-se de forma necessária para a execução dos serviços, de conformidade com as 

condições estabelecidas neste Contrato, no Edital do Pregão Presencial n. XXX/2016 e 

anexos. 

5.2. O início da execução dos serviços deverá ser precedido da Ordem de Início de Serviços, 

de responsabilidade da Prefeitura Municipal, que será emitida após a transcorrência do 

prazo estabelecido no subitem anterior. 

5.3. A contratada deverá iniciar a prestação dos serviços em 5 (cinco) dias após a Ordem de 

Início dos Serviços, emitida pela Prefeitura Municipal. 

5.4. A contratada obriga-se a executar os serviços de conformidade com o edital do processo 

licitatório e a proposta apresentada, bem como, de acordo com os projetos, normas, 

especificações técnicas cronogramas, constantes do mencionado processo, documentos 

esses que fazem parte integrante e complementar deste contrato. 

 

Cláusula sexta - da fiscalização 

 

6. Caberá à Prefeitura Municipal fiscalizar e acompanhar a execução do presente contrato, 

emitindo os laudos e considerações necessárias. 

6.1. Após a assinatura do contrato e antes da ordem inicial de serviço, por ato administrativo 

serão nomeados os responsáveis pela fiscalização e acompanhamento do contrato. 

 

Cláusula sétima - da dotação orçamentária 

 

7. As despesas decorrentes com a execução do presente contrato correrão por conta da 

seguinte dotação orçamentária, constante do orçamento programa, assim descrita:  

7.1.1. NOME 
XXXXXXXXXXXXXXX; 
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7.1.2. NOME 
40% - CC: 33.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica, Ficha XXX- 
Fonte 101000XXXXXXXXXXXXX. 
 

Cláusula oitava - da rescisão 

 

8.1. A rescisão do presente contrato poderá ser: 

a) amigável, isto é, por acordo entre as partes, desde que haja conveniência para a 

administração; 

b) administrativa, por ato unilateral e escrito da administração, nos casos previstos 

no artigo 78, da Lei n.º 8.666/93; 

c) judicial, nos termos da legislação processual. 

8.2. A contratante poderá rescindir administrativamente o presente contrato nas hipóteses 

previstas na Lei n.º 8.666/93, sem que caiba à contratada direito de qualquer indenização, 

sem prejuízo das penalidades pertinentes, ressalvado o direito da contratada de receber os 

serviços já prestados. 

 

Cláusula nona - das responsabilidades da contratada 

 

9.1. Todos os encargos que recaírem sobre o presente contrato, tanto os fiscais como os 

sociais, ou qualquer outra responsabilidade desta natureza, serão suportados integralmente 

pela contratada, que não terá direito a indenização da contratante em quaisquer hipóteses. 

9.2. A contratada deverá manter durante toda a execução do presente contrato, todas as 

condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em atenção ao disposto no 

inciso XIII, do artigo 55, da Lei 8.666/93. 

9.3. Mensalmente ou quando solicitado, a contratada deverá fornecer à Prefeitura relatório 

das ligações recebidas. 

9.4. Competirá a Contratada a admissão de pessoal necessário ao desempenho dos serviços 

contratados, correndo por sua conta também os encargos necessários e demais exigências 

das leis trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e outras de qualquer natureza. 
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9.4.1. A Fiscalização terá direito de exigir a substituição, a qual deverá se realizar 

dentro de 48 (quarenta e oito) horas, de todo empregado cuja conduta seja 

prejudicial ao bom andamento do serviço, desde que devidamente justificada. 

9.4.2. Será terminantemente proibido aos empregados da Contratada ingerirem 

bebidas alcoólicas ou qualquer outro tipo de substancias naturais ou sintéticas 

capazes de atuar sobre o sistema nervoso e/ou pedirem gratificações de qualquer 

espécie. 

9.4.3. O pessoal da contratada deverá apresentar-se asseado e devidamente trajado. 

9.4.4. Na execução dos trabalhos deverão ser obedecidas todas as normas pertinentes 

à Segurança e Medicina do Trabalho e Normas Regulamentadoras pertinentes. 

 

Cláusula décima - das sanções 

 

10.1. O descumprimento total ou parcial de qualquer das obrigações ora estabelecidas, 

sujeitará a contratada às sanções previstas na Lei n.º 8.666/93, garantida prévia e ampla 

defesa em processo administrativo. 

10.2. O valor da multa no caso de infração contratual, será variável entre cinco a dez por 

cento, a ser aplicado sobre o valor total do contrato, a critério da administração, de 

conformidade com a gravidade da infração. 

10.3. A multa aplicada será descontada dos pagamentos ou ainda, quando for o caso, 

cobrada judicialmente. 

10.4. Além da multa pecuniária, no caso de inexecução total ou parcial do contrato, a 

Contratante poderá, garantida prévia defesa, aplicar à contratada as seguintes sanções: 

10.4.1. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de 

contratar com a Prefeitura por prazo não superior a 5 (cinco) anos; 

10.4.2. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração 

Municipal, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que 

seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade. 

10.5. A Contratante, no caso de infração contratual, poderá aplicar juntamente com a sanção 

pecuniária, as outras espécies de penalidades previstas nos itens acima. 



 

                    ESTADO DE MATO GROSSO 

            PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ESPERIDIÃO 
                FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL  
               PREVI – PORTO        CNPJ: 03.381.077/0001-47 
 

Rua Natalino Pereira Bonjardim, Nº 574 - CEP 78.240.000 – Fone  65 3225 1327 
 

50 

 

Cláusula décima primeira - das substituições 

11. O presente contrato não poderá ser transferido a terceiros, sem anuência da Contratante. 

Cláusula décima segunda - dos casos omissos 

12. Os casos omissos serão regulados de conformidade com as disposições da Lei n.º 

8.666/93. 

Cláusula décima terceira - do foro 

13. As partes elegem o foro da comarca de XXXXXXXX, para dirimir quaisquer litígios 

decorrentes deste contrato, ficando excluído qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

E, por estarem de pleno e comum acordo com todas as cláusulas e condições contratuais 

acima consubstanciadas, assinam o presente instrumento, lavrado em quatro vias de igual 

teor e forma, juntamente com duas testemunhas instrumentárias, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. 

 Local, XX de mês de 2016. 

 

Nome 
Prefeito 

_____________________________ 
P/Contratada 

Testemunhas:  

1. _____________________________________ 

2. _____________________________________ 

Edital examinado e aprovado em data de mês de 2016, pelo senhor XXXXXXX – Assessor 

Jurídico do Município – OAB/UF N. XXXXXXXX. 


