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EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 007/2021

I - REGÊNCIA LEGAL
Esta licitação obedecerá, integralmente, as disposições das Leis Federais nºs 10.520/02 e 8.666/93, Decreto Federal nº 5.450/05,
Leis Complementares nºs 123/06, 147/14 e 155/16, Decreto nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019, Decretos Municipais nº
05/2021 (Equipe de Pregão Eletrônico) e Decreto Municipal Nº 034/2020 (Pregão Eletrônico), Decreto Federal nº 3555/00, no que
for pertinente.
II - ÓRGÃO INTERESSADO/ SETOR
Secretaria de Administração e Finanças e Fundo Municipal de Saúde
III - MODALIDADE
o
Pregão Eletrônico n . 007/2021

IV - PROCESSO ADMINISTRATIVO N
010/2021

V - TIPO DE LICITAÇÃO
Menor Preço

VI ±REGIME DE EXECUÇÃO
Empreitada por Preço Global

O.

VII - CRITÉRIO DE JULGAMENTO
Menor Preço Por Lote
VIII - OBJETO
Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação dos sistemas integrados de PPA ± Plano Plurianual,
LDO ± Lei de Diretrizes Orçamentarias, LOA-Lei Orçamentaria Anual, Contabilidade Pública, Tesouraria, Portal da Transparência
(Lei 131), Licitações, Compras, Convênios, Contratos, Patrimônio, Almoxarifado, Protocolo, sistemas integrados de Arrecadação
Municipal, Nota Fiscal Eletrônica, Portal do Contribuinte, sistemas integrados de Prontuário Eletrônico, Gerenciamento de Samu e
sistemas integrados de Folha de Pagamento e Portal do Servidor.
IX - DATA E A HORA DA DISPUTA
DATA: 04/03/2021, HORÁRIO: 09H00MIN (HORÁRIO DE BRASÍLIA)
Endereço Eletrônico: www.licitacoes-e.com.br
X - INÍCIO ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS
Data: 22/02/2021, Horário: 08h00min Endereço Eletrônico: www.licitacoes-e.com.br
XI - LIMITE ACOLHIMENTO DE PROPOSTAS
XII - ABERTURA DAS PROPOSTAS
Data: 04/03/2021, Horário: 08h00min
Data: 04/03/2021, Horário: 08h00min
XIII - PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
Vide Edital
11 (onze) meses
RESERVA DE QUOTA ME/EPP
 ܆Sim  ܈Não

EXCLUSIVA ME/EPP
 ܆Sim  ܈Não

NÚMERO LICITAÇÕES-E/BANCO DO BRASIL: Nº 858094
LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL
Poderão ser obtidas maiores informações sobre este Edital, com o Pregoeiro e sua equipe de apoio, na sede da Prefeitura
Municipal de Brejões, na Rua Prefeito Mário Meireles, nº 81, Centro, Brejões - BA, CEP 45.325-000, das 08:00 às 12:00 horas,
pelo Telefone (75) 3654-2158/2140 ou por e-mail licita.brejoes@hotmail.com; bem como por consulta ao Diário Oficial do Município
e no site oficial da Prefeitura (http://www.brejoes.ba.gov.br/).
PREGOEIRO RESPONSÁVEL
FELIPE DE JESUS MASCARENHAS
Decreto n.º 05/2021, de 04 de Janeiro de 2021 publicada no Diário oficial do Município.
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XV - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
15.1. Poderão participar deste Pregão os interessados que estiverem previamente credenciados no Sistema Eletrônico de
Licitações do Banco do Brasil, por meio do sítio www.licitacoes-e.com.br.
15.2. Como requisito para participação neste Pregão, o licitante deverá manifestar, em campo próprio do sistema eletrônico, que
está ciente e concorda com as condições previstas neste edital e seus anexos e que cumpre plenamente os requisitos de
KDELOLWDomRGHILQLGRVQD6HomR³'$+$%,/,7$d2´
15.3. Não poderão participar:
a) empresário suspenso de participar de licitação e impedido de contratar com o Município de Brejões, durante o prazo da sanção
aplicada;
b) empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação;
c) empresário impedido de licitar e contratar com a União, Estado da Bahia e/ou com o Município de Brejões, durante o prazo da
sanção aplicada;
d) sociedade estrangeira não autorizada a funcionar no País;
e) empresário cujo estatuto ou contrato social não inclua o objeto deste Pregão;
f) empresário que se encontre em processo de dissolução, recuperação judicial, recuperação extrajudicial, falência, concordata,
fusão, cisão, ou incorporação;
g) sociedades integrantes de um mesmo grupo econômico, assim entendidas aquelas que tenham diretores, sócios ou
representantes legais comuns, ou que utilizem recursos materiais, tecnológicos ou humanos em comum, exceto se demonstrado
que não agem representando interesse econômico em comum;
h) consórcio de empresa, qualquer que seja sua forma de constituição.
15.3. A omissão da empresa, no que se refere a qualquer irregularidade, ensejará as sanções e penalidades legais aplicáveis.
15.4. 6y SDUWLFLSDUmR GD UHDEHUWXUD GD VHVVmR S~EOLFD SUHYLVWD QD 6HomR ³'$ 5($%(5785$ '$ 6(662 3Ò%/,&$´ RV
licitantes que informarem seus endereços eletrônicos em campo próprio disponibilizado pelo sistema, após a fase de aceitação,
caracterizando renúncia a esta possibilidade a ausência de manifestação neste momento.
15.5. O descumprimento de qualquer condição de participação acarretará a inabilitação do licitante.
XVI ± TRATAMENTO DAS MICROEMPRESAS, EMPRESAS DE PEQUENO PORTE E EQUIPARADOS
16.1. No caso de participação de microempresas, empresas de pequeno porte ou equiparados, será observado o disposto na Lei
Complementar nº 123/06, notadamente os seus Arts. 42 a 49 e suas alterações.
16.2. O enquadramento como microempresa - ME ou empresa de pequeno porte - EPP dar-se-á nas condições do Estatuto
Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, instituído pela Lei Complementar nº 123/06 e suas alterações.
16.3. Os licitantes que se enquadrarem nas situações previstas no art. 3º da Lei Complementar nº 123/06 e não possuírem
quaisquer dos impedimentos do § 4º do artigo citado, deverão apresentar declaração em campo próprio do sistema que cumprem
os requisitos legais para a qualificação como microempresa, empresa de pequeno porte ou equiparado, estando aptos a usufruir
do tratamento favorecido estabelecido nos Arts. 42 a 49 da referida Lei Complementar.
16.4. Caso inexistente campo próprio no sistema eletrônico, a declaração deverá ser anexada ao sistema até a data e horário
marcados para abertura das propostas.
16.5. A não apresentação da declaração de ME/EPP importará na renúncia ao tratamento consagrado na Lei Complementar nº
123/06.
16.6. A identificação das ME/EPP ou equiparados na sessão pública do pregão eletrônico só deverá ocorrer após o encerramento
dos lances, de modo a impedir a possibilidade de conluio ou fraude no procedimento.
XVII - CREDENCIAMENTO
17.1. O licitante deverá estar previamente credenciado no sisWHPD³3UHJmR(OHWU{QLFR´QRVtWLRwww.licitacoes-e.com.br.
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17.2. O credenciamento far-se-á mediante a atribuição de chave de identificação e de senha pessoal e intransferível, obtidas junto
ao provedor do sistema, onde também deverá informar-se a respeito do seu funcionamento e regulamento e receber instruções
detalhadas para sua correta utilização.
17.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade legal do licitante e a presunção de sua
capacidade técnica para a realização das transações inerentes ao Pregão na forma eletrônica.
17.4. O uso da senha de acesso ao sistema eletrônico é de responsabilidade exclusiva do licitante, incluindo qualquer transação
efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo ao provedor do sistema ou a Prefeitura de Brejões responsabilidade
por eventuais danos decorrentes do uso indevido da senha, ainda que por terceiros.
17.5. A chave de identificação e a senha poderão ser utilizadas em qualquer pregão eletrônico, salvo quando cancelada por
solicitação do credenciado ou em virtude de descredenciamento do Cadastro de Fornecedores da Prefeitura de Brejões.
17.6. A perda ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente ao provedor do sistema para imediato bloqueio de
acesso.
XVIII - HABILITAÇÃO
18.1. Os licitantes deverão encaminhar (ANEXAR EXCLUSIVAMENTE NO SISTEMA LICITAÇÕES-E) os documentos de
Habilitação exigidos no edital até a data e hora marcadas para abertura da proposta, quando então, encerrar-se-á
automaticamente a fase de recebimento de Propostas de Preços e Documentos de Habilitação conforme (art. 26 do Decreto nº
10.024, de 20 de setembro de 2019).
18.1.1. Deverá ser anexado os documentos de Habilitação para cada item/lote que o Licitante deseja concorrer, sob pena de
desclassificação caso o licitante insira os dados apenas em um item/lote. Caso a licitante arremate um lote e seja Habilitada os
lotes subsequentes não necessariamente necessitara de análise de habilitação sendo que as documentações do lote arrematado
anteriormente serviram como parâmetro.
18.2. Na habilitação exigir-se-á dos interessados:
18.2.1. A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação de:
a) registro comercial, no caso de empresa individual;
b) ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no
caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus administradores;
c) inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
d) decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou
autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.
18.2.2. A Regularidade Fiscal e Trabalhista será comprovada mediante a apresentação dos seguintes Documentos:
a) prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
b) prova de inscrição no Cadastro de Contribuinte Estadual se houver relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu
ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
c) prova de regularidade para com a Fazenda Estadual e Municipal do domicílio ou sede do licitante;
d) prova de regularidade conjunta junto à Fazenda Federal, do domicílio ou sede do licitante, na forma da Lei e com a
Procuradoria da Fazenda Nacional, através da Certidão Negativa da Dívida Ativa da União, abrangendo inclusive as contribuições
sociais, de acordo com a Portaria Conjunta RFB/PGFN nº. 1.751, de 02/10/2014, sendo este datado dos últimos 180 (cento e
oitenta) dias, desde que outro prazo não esteja estipulado neste documento;
e) prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do Certificado
de Regularidade do FTGS/CRF;
f) prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa de
Débitos Trabalhistas (CNDT).
18.2.2.1. Quando o contrato for executado por filial da empresa, o licitante deverá comprovar a regularidade fiscal e trabalhista da
matriz e da filial.
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18.2.2.2. As certidões de comprovação da regularidade fiscal e trabalhista dos licitantes deverão ser apresentadas dentro do prazo
de validade estabelecido em lei ou pelo órgão expedidor, ou, na hipótese de ausência de prazo estabelecido, deverão estar
datadas dos últimos 90 dias contados da data da abertura da sessão pública.
18.2.2.3. As ME/EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo
que esta apresente alguma restrição (art. 43 da LC nº 123/06).
18.2.2.4. Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05(cinco) dias úteis, cujo
termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual
período, a critério da Administração, para a regularização da documentação, pagamento ou parcelamento do débito, e emissão de
eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão negativa (art. 43, §1º, da LC nº 123/06);
18.2.2.5. A não-regularização da documentação, no prazo previsto acima, implicará decadência do direito à contratação, sem
prejuízo das sanções previstas no art. 81 da Lei nº 8.666/93, sendo facultado à Administração convocar os licitantes
UHPDQHVFHQWHV QRV WHUPRV GR LWHP ³5($%(5785$ '$ 6(662 3Ò%/,&$´ SDUD D DVVLQDWXUD GR FRQWUDWR RX UHYRJDU D
licitação.
18.2.3. A Qualificação Econômica Financeira será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a)
Certidão negativa de falência e concordata, expedida pelo distribuidor judicial da sede da licitante pessoa jurídica ou
empresário individual;
b)
Cópia do Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social, considerando forma e calendários
legais, acompanhados dos Termos de Abertura e Encerramento do Livro Diário devidamente registrado no órgão competente, que
comprovem a boa situação financeira da empresa, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrados há mais de 03
(três) meses da data da apresentação da proposta, vedada à substituição por balancetes ou Balanço Provisório. O licitante
apresentará, conforme o caso, autenticados, publicação do Balanço ou cópias reprográficas das páginas do Livro Diário onde
foram transcritos o Balanço e a Demonstração de Resultado com os respectivos Termos de Abertura e Encerramento registrados
na Junta Comercial do Estado da sede da Licitante, ou no Cartório do Registro de Títulos e Documentos, todos obrigatoriamente
firmados pelo Contador registrado no Conselho Regional de Contabilidade (DHP) e pelo Dirigente/Sócio, qualificados.
c)

A boa situação financeira da licitante, será aferida pela demonstração, no mínimo, dos seguintes índices:

ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE - ILC = AC/ PC >ou = 1,0
INDICE DE LIQUIDEZ GERAL - ILG = (AC + RLP)/( PC + ELP) >ou =1,0
GRAU DO ENDIVIDAMENTO - GE = (PC + ELP) / AT <ou = 0,50
ONDE:
AC = ATIVO CIRCULANTE
PC = PASSIVO CIRCULANTE
RLP = REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
ELP = EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
AT = ATIVO TOTAL
c.1) Serão considerados aceitos na forma da lei, o balanço patrimonial e demonstrações contábeis assim apresentados:
Sociedades regidas pela Lei Federal nº 6.404/76 (Sociedade Anônima):
- publicados em Diário Oficial; ou
- publicados em jornal de grande circulação; ou
- por fotocópia registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da licitante;
Sociedades por cotas de responsabilidade limitada (Ltda) ou similares:
- por fotocópia do livro Diário, inclusive com os Termos de Abertura e de Encerramento, devidamente autenticado na Junta
Comercial sede ou domicílio da licitante ou em outro órgão equivalente;
Sociedades sujeitas ao regime estabelecido na Lei Complementar nº 123/06 (Lei Geral das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte):
- Por fotocópia (do balanço e demonstrações contábeis) registrada ou autenticada na Junta Comercial da sede ou domicílio da
licitante;
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Os documentos exigidos para habilitação poderão ser apresentados em original, em cópia autenticada ou ainda em cópia simples,
neste caso, mediante a apresentação dos originais, para conferência e autenticação na sessão.
Comprovação de Capital Social mínimo de 5% (cinco por cento) do valor total da licitação.
18.2.4. A Qualificação Técnica será comprovada mediante a apresentação dos seguintes documentos:
a)

Terminada a Licitação, a empresa vencedora terá 02 (dois) dias para demonstrar seus softwares comprovando atender

as funcionalidades dos sistemas exigidas, sob pena de desclassificação.
b)

As Funcionalidades dos Sistemas Integrados a serem avaliados tecnicamente são os especificados no Termo de

5HIHUrQFLD 2 UHVXOWDGR GD DYDOLDomRGHFDGD UHTXLVLWRVHUi FRPSXWDGR SHOD PHWRGRORJLD ³6,0´ RX ³12´ GHYHQGR R OLFLWDQWH
atingir, para fins de aprovação atender os seguintes percentuais:

70% (setenta por cento) das Funcionalidades Obrigatória dos softwares integrados de Saúde (Prontuário Eletrônico
e Gerenciamento de Samu);

50% (setenta por cento) das Funcionalidades Obrigatória dos Softwares integrados de Materiais (Licitações,
Compras, Convênios, Contratos, Patrimônio, Almoxarifado e Protocolo).

50% (setenta por cento) das Funcionalidades Obrigatória dos Softwares integrados de PPA ± Plano Plurianual, LDO
± Lei de Diretrizes Orçamentarias, LOA-Lei Orçamentaria Anual, Contabilidade Pública, Tesouraria e Portal da Transparência
(Lei 131).

50% (setenta por cento) das Funcionalidades Obrigatória dos Softwares integrados de Arrecadação Municipal, Nota
Fiscal Eletrônica, Portal do Contribuinte.

50% (setenta por cento) das Funcionalidades Obrigatória dos Softwares integrados de Folha de Pagamentos, eSocial e Portal do Servidor.

100% (cem por cento) das características gerais de ARQUITETURA E TECNOLOGIA, USABILIDADE E
RECURSOS E SEGURÂNÇA;
c)

Comprovação de aptidão do desempenho de atividade pertinente e compatível com o objeto da licitação (Pregão

Presencial ou Pregão Eletrônico), através da apresentação de atestado fornecido por pessoa jurídica de direito público ou
privado.
d)

Alvará de Localização e funcionamento.

e)

Declaração expressa de que o prazo de implantação, migração, treinamento de usuários e operacionalização dos

sistemas,

não

poderá

ser

maior

que 30 (trinta) dias, contados a partir da assinatura do contrato.
f)

Comprovação

devidamente

de

que

reconhecido

possui
na

pelo

entidade

menos

01

profissional

(um)

profissional

competente

com
para

nível

superior

atuar

como

responsável técnico.
18.2.5. Da visita técnica
a) Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar visita técnica até 02 (dois) dias úteis
antes da abertura das propostas, nas instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para
esse fim, das 08:00 horas ás 12:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (75) 3654-2158.
18.2.6. Documentação complementar:
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a) Declaração em cumprimento ao disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, e ao inciso XVIII do art.78 da Lei
nº. 8.666/93, através da apresentação de declaração que comprove a inexistência de menor no quadro da empresa, conforme
modelo em anexo.
b) Declaração de elaboração independente de proposta, conforme modelo em anexo.
c) Declaração de tratamento diferenciado e pleno conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, conforme modelo em
anexo.
18.2.7. A pessoa que assinar os documentos exigidos na documentação complementar prevista neste item deverá
comprovar que detém poderes para agir em nome do licitante.
18.2.8. Não serão aceitos documentos rasurados ou ilegíveis.
18.2.9. Para fins de habilitação, serão aceitas certidões expedidas pelos órgãos da administração fiscal, tributária e trabalhista
emitidas pela internet, nos termos do art. 35 da Lei nº 10.522/02.
18.2.10. Sob pena de inabilitação, todos os documentos deverão ser apresentados
XIX - IMPUGNAÇÃO
19.1. Até 03 (três) dias úteis antes da data fixada para abertura da sessão pública, qualquer pessoa poderá impugnar, por meio do
sistema, o ato convocatório do pregão.
19.2. Caberá ao pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até 2 (dois) dias úteis.
19.3. Acolhida a impugnação contra o ato convocatório, será definida e publicada nova data para realização do certame.
19.4. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao processo licitatório deverão ser enviados ao pregoeiro até 02 (dois) dias úteis
anteriores à data fixada para abertura da sessão pública, EXCLUSIVAMENTE por meio eletrônico via internet, no endereço
indicado no edital.
19.5. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos no certame.
XX - PROPOSTA
20.1. Os licitantes PODERÃO encaminhar (ANEXAR NO SISTEMA LICITAÇÕES-E) a Proposta de Preços até a data e hora
marcadas para abertura da proposta, quando então, encerrar-se-á automaticamente a fase de recebimento de Propostas de
Preços e documentos de Habilitação conforme (art. 26 do Decreto nº 10.024, de 20 de setembro de 2019).
20.2. O licitante PODERÁ, inserir as informações diretamente no sistema, de forma detalhada, descrevendo o bem ofertado
(poderá utilizar a expressão Conforme Edital).
20.3. É facultado ao licitante cotar todos, alguns, ou somente um dos lotes/item definidos no Anexo deste Edital.
20.4. Nos preços ofertados já deverão estar inclusos os tributos, fretes, taxas, seguros, encargos sociais, trabalhistas e as
despesas decorrentes da execução do objeto. O Imposto de Renda de Pessoa Jurídica ± IRPJ ± e a Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido ± CSLL, que não podem ser repassados à Administração, não serão incluídos na proposta apresentada.
20.5. As propostas terão validade de 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura da sessão pública estabelecida no
preâmbulo deste Edital.
20.6. Decorrido o prazo de validade das propostas, sem convocação para contratação, ficam os licitantes liberados dos
compromissos assumidos.
20.7. Até a abertura da sessão, o licitante poderá retirar ou substituir a proposta anteriormente encaminhada.
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20.8. Cabe ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável
pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de qualquer mensagem emitida pelo sistema ou de sua
desconexão.
XXI - ABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
21.1. A abertura da sessão pública deste Pregão, conduzida pelo Pregoeiro, ocorrerá na data e na hora indicadas no preâmbulo
deste Edital, no sítio www.licitacoes-e.com.br.
21.2. A comunicação entre o Pregoeiro e os licitantes ocorrerá exclusivamente mediante troca de mensagens em campo próprio
do sistema eletrônico.
XXII - REABERTURA DA SESSÃO PÚBLICA
22.1. A sessão pública poderá ser reaberta:
22.1.1. Quando o licitante detentor do lance mais vantajoso for inabilitado, tiver sua amostra rejeitada, não assinar o contrato ou
não retirar o instrumento equivalente, ou, ainda, quando houver erro na aceitação do preço; e
22.1.2. Nas hipóteses de provimento de recurso que leve à anulação de atos anteriores à realização da sessão pública precedente
ou em que seja anulada a própria sessão pública.
22.2. Todos os licitantes remanescentes deverão ser convocados para acompanhar a sessão reaberta.
22.2.1. 2OLFLWDQWHVXEVHTXHQWHVHQGRUHVSHLWDGDDRUGHPGHFODVVLILFDomRHREVHUYDGDVDVUHJUDVGHGHVHPSDWHGD6HomR³'$6
REGRAS GERAIS DE '(6(03$7(´VHUiFRQYRFDGRWHQGRSRUEDVHRSUySULRSUHoRTue ofereceu na sessão de lances.
22.2.2. 2GLUHLWRGHSUHIHUrQFLDSUHYLVWRQD6HomR³'2',5(,72'(35()(5Ç1&,$'$60,&52(035(6$6(035(6$6'(
3(48(12 3257( ( (48,3$5$'26´ GHYHUi VHU UHFDOFXODGR OHYando-se em consideração o lance apresentado pelo licitante
subsequente.
22.2.3. Existindo ME/EPP ou equiparado dentro do novo critério de preferência, prosseguir-se-á, normalmente, nos termos da
6HomR³'2',5(,72'(35()(5Ç1&,$'$60,&52(035(6$6(035(6$6'(3(48(123257(((48,3$5$'26´
22.3. )LQDOL]DGRRSURFHGLPHQWRSUHYLVWRQD6HomR³'2',5(,72'(35()(5Ç1&,$'$60,&52(035(6$6(035(6$6'(
3(48(12 3257( ( (48,3$5$'26´ RX LQH[LVWLQGR GLUHLWR GH SUHIHUrQFLD GH 0((33 RX HTXLSDUDGR VHUi UHDOL]DGD D
negoFLDomRSUHYLVWDQD6HomR³'$1(*2&,$d2´
22.4. Declarado o vencedor, o procedimento deverá ser registrado em ata e abrir-se-á novo prazo recursal, nos termos da Seção
³'265(&85626´SURVVHJXLQGR-se, normalmente, com as demais fases previstas neste Edital.
22.5. $FRQYRFDomRSRGHUiVHUSRUPHLRGR³FKDW´H-mail, ou, ainda, fac-símile, de acordo com a fase do procedimento licitatório.
22.6. A convocação feita por e-mail ou fac-símile dar-se-á de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo da responsabilidade
do licitante manter seus dados cadastrais atualizados.
XXIII - CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS
23.1. Aberta a sessão, o pregoeiro verificará as propostas apresentadas e desclassificará aquelas que não estejam em
conformidade com os requisitos estabelecidos no edital.
23.2. desclassificação de proposta será sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por
todos os participantes.
23.3. O sistema ordenará, automaticamente, as propostas classificadas pelo pregoeiro, sendo que somente estas participarão da
fase de lance.
XXIV - FORMULAÇÃO DE LANCES - MODO DE DISPUTA ADOTADO: ABERTO E FECHADO
24.1. A etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
24.1.1. Encerrado o prazo previsto no item anterior, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e,
transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada
24.1.2. Cada um dos itens do presente Pregão será objeto de lances em separado
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24.1.3. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre
lances não poderá ser inferior a três (3) segundos, sob pena de desclassificação da proposta. (Instrução Normativa SLTI/MP nº
03/2013).
24.1.4. O intervalo mínimo de diferença de valores entre os lances, que incidirá tanto em relação aos lances intermediários quanto
em relação à proposta que cobrir a melhor oferta deverá ser R$ 0,01 (um centavo), sob pena de desclassificação da proposta.
(Instrução Normativa SLTI/MP nº 03/2013).
24.2. Encerrado o prazo previsto, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de
até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
24.3. Encerrado o prazo de que trata o § 1º do decreto 10.024/2019, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de
valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superior àquela possam ofertar um lance final e fechado
em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
24.4. Na ausência de, no mínimo, três ofertas nas condições de que trata o § 2º do decreto 10.024/2019 os autores dos melhores
lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de três, poderão oferecer um lance final e fechado em até cinco
minutos, que será sigiloso até o encerramento do prazo.
24.5. Encerrados os prazos estabelecidos nos § 2º e § 3º do decreto 10.024/2019, o sistema ordenará os lances em ordem
crescente de vantajosidade.
24.6. Na ausência de lance final e fechado classificado nos termos dos § 2º e § 3º do decreto 10.024/2019, haverá o reinício da
etapa fechada para que os demais licitantes, até o máximo de três, na ordem de classificação, possam ofertar um lance final e
fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo, observado, após esta etapa, o disposto no § 4º
do decreto 10.024/2019.
24.7. Na hipótese de não haver licitante classificado na etapa de lance fechado que atenda às exigências para habilitação, o
pregoeiro poderá, auxiliado pela equipe de apoio, mediante justificativa, admitir o reinício da etapa fechada, nos termos do
disposto no § 5º do decreto 10.024/2019.
24.8. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo aquelas que não estejam em conformidade
com os requisitos estabelecidos neste Edital, contenham vícios insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações e
quantidades exigidas no Termo de Referência.
24.08.1. Também será desclassificada a proposta que identifique o licitante.
24.08.2. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema.
24.08.3. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase
de aceitação.
24.09. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que somente estas participarão da fase de lances.
24.10. A troca de mensagem entre o Pregoeiro e os licitantes se dará exclusivamente via sistema, que disponibilizará campo
próprio.
24.11. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo
imediatamente informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.
24.12. O lance deverá ser ofertado pelo valor global para o lote/item.
24.13. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado para abertura da sessão e as regras
estabelecidas no Edital. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e registrado pelo sistema.
24.14. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro
lugar.
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24.15. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado,
vedada a identificação do licitante.
24.16. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e, na hipótese de desistência de apresentar
outros lances, valerá o último lance por ele ofertado, para efeito de ordenação das propostas.
24.17. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais
vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste
Edital.
24.17.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar à subsequente, poderá negociar com o
licitante para que seja obtido preço melhor.
24.17.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
24.18. Será declarado arrematante o que apresentar o menor preço para o lote.
24.19. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o Pregoeiro passará ao exame da proposta final
classificada em primeiro lugar quanto às especificações do produto, compatibilidade do preço proposto em relação ao valor
estimado para a contratação, e exequibilidade.
24.20. A indicação do lance vencedor, a classificação dos lances apresentados e demais informações relativas à sessão pública
do Pregão constarão de ata divulgada no sistema eletrônico, sem prejuízo das demais formas de publicidade, previstas na
legislação pertinente.
XXV ± DESCONEXÃO DO PREGOEIRO
25.1. Se ocorrer a desconexão do Pregoeiro no decorrer da etapa de lances, e o sistema eletrônico permanecer acessível aos
licitantes, os lances continuarão sendo recebidos, sem prejuízo dos atos realizados.
25.2. No caso da desconexão do Pregoeiro persistir por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão do Pregão será suspensa
DXWRPDWLFDPHQWHHWHUiUHLQtFLRVRPHQWHDSyVFRPXQLFDomRH[SUHVVDDRVSDUWLFLSDQWHVQR³FKDW´GRVtWLRwww.licitacoes-e.com.br.
XXVI - PREFERÊNCIA DAS ME/EPP
26.1. Todos os licitantes deverão permanecer conectados até que o Pregoeiro possa verificar a ocorrência de um possível empate,
pois, caso aconteça, serão tomadas as seguintes providências:
26.1.1. A ME/EPP ou equiparado considerado empatado e mais bem classificado deverá ser convocado, após o término dos
lances, para apresentar nova proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame em até 05 (cinco) minutos da
convocação, sob pena de preclusão (Art. 45, inciso I c/c § 3º, da LC nº 123/06);
26.1.2. A ME/EPP ou equiparado acima indicado que efetivamente apresente nova proposta de preço inferior àquela considerada
vencedora do certame, desde que em tempo hábil, e atenda as demais exigências previstas neste Edital, terá adjudicado em seu
favor o objeto licitado (Art. 45, I, da LC nº 123/06).
26.1.3. Não ocorrendo contratação de ME/EPP ou equiparado na forma do subitem anterior, serão convocadas as ME/EPP e
equiparados remanescentes considerados empatados na ordem classificatória para o exercício do direito de ofertar proposta de
preço inferior àquela considerada vencedora do certame (Art. 45, II, da LC nº 123/06).
26.2. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas ME/EPP e equiparados sejam iguais ou
até 5% (cinco por cento) superiores ao lance mais vantajoso (Art. 44, §§ 1º e 2º, da LC nº 123/06).
26.3. O critério de empate (5%) deverá ser aferido segundo o preço obtido antes da negociação prevista no LWHP³1(*2&,$d2´.
26.4. Não serão aceitos dois ou mais lances iguais, prevalecendo aquele que for recebido e registrado primeiro. No caso de não
haver lances e verificada equivalência dos valores constantes das propostas de ME/EPP e equiparados que se encontrem em
situação de empate, será realizado sorteio para que se identifique a primeira que poderá apresentar melhor oferta.
26.5. Somente se a contratação de ME/EPP ou equiparado que esteja dentro do critério de empate falhar é que o objeto licitado
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora, atendidas as demais disposições deste Edital (§ 1º do art. 45 da
LC nº 123/06).
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26.6. O disposto neste item somente será aplicável quando a melhor oferta inicial não tiver sido apresentada por ME/EPP ou
equiparado (Art. 45, § 3º, da LC nº 123/06).
XXVII - REGRAS GERAIS DE DESEMPATE
27.1. 6H GHSRLV GH UHDOL]DGR R SURFHGLPHQWR SUHYLVWR QR LWHP ³35()(5Ç1&,$ '$6 0,&52(035(6$6 ( (035(6$6 '(
3(48(123257(´UHVWDUHPGXDVRXPDLVSURSRVWDVHPLJXDOGDGHde condições, como critério de desempate, será assegurada
preferência:
27.1.1. Sucessivamente, aos bens:
27.1.1.1 Produzidos no País;
27.1.1.2. Produzidos ou prestados por empresas brasileiras;
27.1.1.3. Produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no País.
27.1.1.4. Na ausência das hipóteses de preferência acima enumeradas ou no caso de concurso entre as hipóteses previstas nos
itens 26, a classificação far-se-á, obrigatoriamente, por sorteio, em ato público, para o qual todos os licitantes serão convocados,
vedado qualquer outro processo.
XXVIII ± NEGOCIAÇÃO
28.1. Após o encerramento da etapa de lances, o Pregoeiro poderá encaminhar contraproposta diretamente ao licitante que tenha
apresentado o lance mais vantajoso, para que seja obtida melhor proposta, observado o critério de julgamento e o valor estimado
para a contratação, não se admitindo negociar condições diferentes das previstas neste Edital.
28.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
XXIX - ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA
29.1. Encerrada a etapa de lances e depois de concluída a negociação e verificação de possível empate, o Pregoeiro examinará a
proposta classificada em primeiro lugar quanto às especificações do produto e compatibilidade do preço em relação ao valor
estimado para a contratação.
29.2. O critério de julgamento será o de Menor Preço por Lote.
29.3. Será desclassificada a proposta final que:
29.3.1 Contenha vícios ou ilegalidades;
29.3.2 Não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Edital ou Termo de Referência;
29.3.3 Apresentar preços finais superiores ao valor máximo obtido pela Administração previamente à Licitação;
29.3.4 Apresentar preços que sejam manifestamente inexequíveis;
29.3.5 Consideram-se preços manifestamente inexequíveis aqueles que, comprovadamente, forem insuficientes para a cobertura
dos custos decorrentes da contratação pretendida;
29.4. Não se considera inexequível a proposta quando se referir a bens e instalações de propriedade do próprio licitante, para os
quais ele renuncie à parcela ou à totalidade da remuneração.
29.5. O Pregoeiro poderá solicitar parecer de técnicos da Prefeitura Municipal de Brejões para orientar sua decisão. Caso o Órgão
não possua, no seu quadro de pessoal, profissionais habilitados para emitirem parecer técnico, poderá ser formulado por pessoa
física ou jurídica qualificada.
29.6. Se a proposta não for aceitável, o Pregoeiro examinará a subsequente, e assim prosseguindo até a apuração de uma
proposta que atenda a este Edital.
29.7. No julgamento das propostas, o pregoeiro poderá sanar erros ou falhas que não alterem a substância das propostas, dos
documentos e sua validade jurídica, mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos os licitantes,
atribuindo-lhes validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.
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29.8. Após o encerramento da etapa competitiva, os licitantes poderão reduzir seus preços ao valor da proposta do licitante mais
bem classificado.
29.9. A apresentação de novas propostas nesta fase do certame não prejudicará o resultado do certame em relação ao licitante
mais bem classificado.
XXX - VERIFICAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO
30.1. Havendo aceitação da proposta classificada em primeiro lugar quanto às especificações do bem e compatibilidade do preço,
o pregoeiro verificará, como condição prévia ao exame da documentação de habilitação, o eventual descumprimento das
condições de participação, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura
contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros:
a) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas ± CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União
(www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);
b) Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiça
(www.cnj.jus.br/improbidade_adm/consultar_requerido.php).
30.2. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e também de eventual matriz ou filial (cfr. Acórdão
TCU nº 1.793/11) e de seu sócio majoritário (cfr. art. 12 da Lei n°. 8.429/92, que prevê, dentre as sanções impostas ao
responsável pela prática de ato de improbidade administrativa, a proibição de contratar com o Poder Público, inclusive por
intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário).
30.3. Constatada a existência de vedação à participação no certame, o pregoeiro reputará o licitante inabilitado.
30.4. Ainda como condição prévia à habilitação, para os itens ou grupos de participação exclusiva para ME/EPP ou equiparados,
ou na hipótese de exercício da prerrogativa de efetuar o lance de desempate previsto Lei Complementar nº 123/2006, o Pregoeiro
poderá consultar o Portal da Transparência do Governo Federal (www.portaldatransparencia.gov.br  QD VHomR ³'HVSHVDV ±
Gastos Diretos do Governo ± )DYRUHFLGR SHVVRDV ItVLFDV HPSUHVDV H RXWURV ´ SDUD YHULILFDU VH R VRPDWyULR GRV YDORUHV GDV
ordens bancárias recebidas pelo licitante detentor da proposta classificada em primeiro lugar no exercício anterior ou corrente
extrapola o faturamento máximo permitido como condição para esse benefício.
30.5. Constatada a ocorrência de qualquer das situações de extrapolamento do limite legal, o Pregoeiro indeferirá a aplicação do
tratamento diferenciado em favor do licitante, conforme artigo 3°, §§ 9°, 9°-A, 10 e 12, da Lei Complementar n° 123, de 2006, com
a consequente inabilitação, sem prejuízo das penalidades incidentes.
30.6. Não ocorrendo inabilitação de que tratam os itens anteriores, o pregoeiro poderá solicitar documentos complementares à
proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital e já apresentados por meio do sistema
eletrônico de acordo com o prazo estabelecido no item 30.8.
30.7. Se o licitante não atender às exigências de habilitação, o Pregoeiro SURFHGHUi QD IRUPD SUHYLVWD QD 6HomR ³'$
5($%(5785$'$6(6623Ò%/,&$´
30.8. Quando todos os licitantes forem inabilitados, o pregoeiro poderá fixar-lhes o prazo de 08 (oito) dias úteis para a
apresentação de novos documentos, escoimados das causas referidas no ato de inabilitação.
XXXI - DO ENCAMINHAMENTO DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES DA HABILITAÇÃO E PROPOSTA DE PREÇOS
VENCEDORA
31.1. Os documentos que compõem a proposta e a habilitação do licitante melhor classificado somente serão disponibilizados
para avaliação do pregoeiro e para acesso público após o encerramento do envio de lances.
31.2. Os documentos complementares à proposta e à habilitação, quando necessários à confirmação daqueles exigidos no edital
e já apresentados, deverão ser apresentados no prazo máximo de 3 (três) dias úteis após solicitação do Pregoeiro.
31.2. A proposta ajustada ao lance final do licitante vencedor deverá ser enviada por meio do sistema www.licitacoes-e.com.br, no
prazo máximo de 02 (duas) horas, contados da solicitação do Pregoeiro.
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XXXII - AMOSTRA
32.1. Não será solicitado a amostra do serviço licitado.
XXXIII - RECURSOS
33.1 O pregoeiro comunicará com antecedência via chat do sistema eletrônico a data que será Declarado o Vencedor.
Após Declarado o VENCEDOR, o Pregoeiro abrirá prazo, de 10 (dez) minutos durante o qual, qualquer licitante poderá,
de forma IMEDIATA e MOTIVADA, em campo próprio do sistema eletrônico, manifestar sua intenção de recorrer.
33.2 Durante o prazo para manifestação da intenção de recorrer, os licitantes interessados poderão solicitar ao Pregoeiro o envio
por meio eletrônico, preferencialmente, ou outro meio hábil, de acordo com os recursos disponíveis no órgão, os documentos de
habilitação apresentados pelo licitante declarado vencedor do certame ou de qualquer outro documento dos autos.
33.2.1 As razões do recurso deverão ser registradas em campo próprio do sistema, dentro do prazo, ficando os demais licitantes,
desde logo, intimados a apresentar contrarrazões também via sistema, que começará a correr do término do prazo do recorrente,
sendo-lhes assegurado vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa dos seus interesses.
33.3 A falta de manifestação imediata e motivada da intenção de interpor recurso, no momento da sessão pública deste Pregão,
implica decadência desse direito, ficando o Pregoeiro autorizado a adjudicar o objeto ao licitante vencedor.
33.4 Durante o prazo de apresentação do recurso, será garantido o acesso do licitante aos autos do processo licitatório ou a
qualquer outra informação necessária à instrução do recurso.
33.5 Manifestado o interesse de recorrer, o pregoeiro poderá:
33.5.1 Negar admissibilidade ao recurso, quando interposto sem motivação ou fora do prazo estabelecido;
33.5.2 Motivadamente, reconsiderar a decisão;
33.5.3 Manter a decisão, encaminhando o recurso para autoridade julgadora.
33.6 O acolhimento do recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
XXXIV - ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
34.1. Não havendo recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto ao licitante vencedor e encaminhará o procedimento à autoridade
superior para homologação.
34.2. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologará o
procedimento licitatório e adjudicará o objeto ao licitante vencedor.
34.3. Após a adjudicação referida nos itens anteriores, o adjudicatário será convocado para assinar o contrato ou retirar o
instrumento equivalente, no prazo de até 03 (três) dias úteis.
34.4. $ FRQYRFDomR GR OLFLWDQWH VXEVHTXHQWH VHUi UHDOL]DGD GH DFRUGR FRP DV UHJUDV SUHYLVWDV QR LWHP ³5($%(5785$ '$
SESSÃO PÚBLICA´
XXXV ± CONTRATAÇÃO
35.1. Homologada a licitação pela autoridade competente, poderá emitir a nota de empenho ou firmar contrato específico com o
licitante vencedor, visando à execução do objeto desta licitação nos termos da minuta que integra este edital.
35.2. O licitante vencedor terá o prazo de 24 (vinte e quatro) horas, contados a partir da convocação, para retirar a nota de
empenho ou assinar o contrato. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, quando solicitado pelo licitante
vencedor durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado, aceito pelo órgão comprador.
35.3. O futuro contrato poderá ser objeto de subcontratação, cessão ou transferência, em parte, com prévia e expressa anuência
da Administração.
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35.4. O Contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas
compras, de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
XXXVI ± EQUILÍBRIO ECONÔMICO E FINANCEIRO DA CONTRATADA
36.1. Visando à manutenção do equilíbrio econômico e financeiro da contratada, durante o curso de sua execução, e tomando por
base os preços do início de sua vigência, devem ser considerados eventuais reduções ou aumentos, desde que comprovado
mediante apresentação de documentos.
36.2. O interessado, em requerimento fundamentado, mediante a apresentação e exposição de motivos e/ou documentos
formalizará o pedido.
XXXVII ± DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE: 02.03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Atividade/projeto: 2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Elemento de despesa: 3.3.9.0.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte: 00 Recursos Ordinários
UNIDADE: 02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
Elemento de despesa: 2.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE E SANEAMENTO
2.031 - MANUT. DAS AÇÕES DO BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEX.(SAMU/FAE/HPP)
3.3.9.0.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA
Fonte: 02 - Receitas da Saúde ± 15 / 14 - Transferências de Recursos ± SUS
XXXVIII ± OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
38.1. Responder, por quaisquer danos que venham a causar à União, Estado, Município ou a terceiros, em função do objeto do
contrato firmado.
38.2. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, decorrente do cumprimento das obrigações assumidas sem qualquer
ônus à CONTRATANTE.
38.3. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem nas compras, de até 25% (vinte e
cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
38.4. Substituir, sem ônus adicionais, no prazo máximo de até 48 horas, os serviços que estiverem em desacordo com Contrato e
o Edital.
38.5. Reparar, sem ônus adicionais, quaisquer danos causados à Administração, decorrentes do fornecimento irregular do objeto
deste Edital.
38.6. Manter durante toda a execução do contrato as mesmas condições da habilitação.
XXXIX ± OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
39.1. Dar ciência à CONTRATADA de quaisquer modificações que venham a ocorrer neste contrato.
39.2. Efetuar todos os pagamentos nas condições pactuadas.
39.3. Verificar e aceitar as notas fiscais/faturas emitidas pela CONTRATADA, recusando-as quando inexatas ou incorretas.
39.4. O acompanhamento do contrato será feito pelo Secretário ocupante da Secretaria requisitante.
XL ± PAGAMENTO
40.1. Os pagamentos devidos à contratada serão efetuados através de ordem bancária ou crédito em conta corrente, no prazo
mínimo de 30 (trinta) dias, contados da data de verificação do adimplemento de cada parcela.
40.2. Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua regularização por parte da
contratada.
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40.3. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento ocorrerá após a data
de sua apresentação válida.
40.4. A atualização monetária dos pagamentos devidos pela Administração, em caso de mora, será calculada considerando a data
do vencimento da obrigação e do seu efetivo pagamento, à razão de 0,5 % (meio por cento) ao mês, calculados "pro rata tempore"
em relação ao atraso verificado..
XLI ± SANÇÕES
41.1. O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado às seguintes penalidades:
41.1.1. Advertência por escrito;
41.1.2. Multa de mora de 0,03% sobre o valor do contrato por dia de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias, após o qual será
caracterizada a inexecução total do contrato;
41.1.3. Multa compensatória de 10% sobre o valor do contrato;
41.1.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não
superior a 02 (dois) anos;
41.1.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo de
02 (dois) anos.
41.2. A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará o contratado às seguintes penalidades:
41.2.1 Advertência por escrito;
41.2.2. Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 0,3% sobre o valor do contrato por ocorrência, até o limite de
30%;
41.2.3. Em caso de inexecução total, multa compensatória de 20%sobre o valor do contrato;
41.2.4. Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não
superior a 02 (dois) anos;
41.2.5. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 02
(dois) anos.
41.3. Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar
ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar
com o Município e, será descredenciado no Cadastro de Fornecedores do Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem
prejuízo da aplicação de multa em percentual equivalente à multa prevista para inexecução total do contrato e das demais
cominações legais.
41.4. As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que:
41.4.1. Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos;
41.4.2. Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
41.4.3. Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
41.5. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja assegurado ao licitante o contraditório e a
ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes.
41.6. A multa será descontada da garantia do contrato e de pagamentos eventualmente devidos pela Administração.
41.7. A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública é de competência exclusiva
da Prefeitura Municipal..
XLII ± RESCISÃO DO CONTRATO
42.1. Constituem motivo para rescisão do contrato:
42.1.1. O não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos;
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42.1.2. O cumprimento irregular de cláusulas contratuais, especificações, projetos e prazos;
42.1.3. A lentidão do seu cumprimento, levando a Administração a comprovar a impossibilidade da conclusão do serviço, nos
prazos estipulados;
42.1.4. O atraso injustificado no início do serviço;
42.1.5. A paralisação do serviço, sem justa causa e prévia comunicação à Administração;
42.1.6. O desatendimento das determinações regulares da autoridade designada para acompanhar e fiscalizar a sua execução,
assim como as de seus superiores;
42.1.7. O cometimento reiterado de faltas na sua execução, anotadas na forma do § 1º do art. 67 da Lei nº 8.666/93;
42.1.8. A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil;
42.1.9. A dissolução da sociedade ou o falecimento do contratado;
42.1.10. A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa, que prejudique a execução do contrato;
42.1.11. Razões de interesse público de alta relevância e de amplo conhecimento justificadas e determinadas pela máxima
autoridade da esfera administrativa a que está subordinado o contratante e exaradas no processo administrativo a que se refere o
contrato;
42.1.12. A supressão, por parte da Administração, dos serviços, acarretando modificação do valor inicial do contrato além do limite
permitido no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666/93;
42.1.13. A suspensão de sua execução, por ordem escrita da Administração, por prazo superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo
em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensões que totalizem
o mesmo prazo, independentemente do pagamento obrigatório de indenizações pelas sucessivas e contratualmente imprevistas
desmobilizações e mobilizações e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do
cumprimento das obrigações assumidas até que seja normalizada a situação;
42.1.14. O atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administração decorrentes do fornecimento, ou
parcelas destes, já recebidas, salvo em caso de calamidade pública, grave perturbação da ordem interna ou guerra, assegurado
ao contratado o direito de optar pela suspensão do cumprimento de suas obrigações até que seja normalizada a situação;
42.1.15. A não liberação, por parte da Administração, de área, local ou objeto para execução do serviço, nos prazos contratuais;
42.1.16. A ocorrência de caso fortuito ou de força maior, regularmente comprovada, impeditiva da execução do contrato;
42.1.17. Descumprimento do disposto no inciso V do art. 27 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo das sanções penais cabíveis.
42.1.18. A rescisão, devidamente motivada nos autos, será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório
e a ampla defesa.
XLIII ± REVOGAÇÃO DO PROCEDIMENTO
43.1. A Administração poderá revogar a licitação por razões de interesse público decorrente de fato superveniente devidamente
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta.
43.2. A revogação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e formalizada
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
XLIV ± ANULAÇÃO DO PROCEDIMENTO
44.1. A Administração, de ofício ou por provocação de terceiros, deverá anular o procedimento quando eivado de vício insanável.
44.2. A anulação será precedida de procedimento administrativo, assegurado o contraditório e a ampla defesa, e formalizada
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado.
44.3. A nulidade do procedimento de licitação não gera obrigação de indenizar pela Administração.
44.4. A declaração de nulidade de algum ato do procedimento somente resultará na nulidade dos atos que diretamente dependam
ou sejam consequência do ato anulado.
44.5. Quando da declaração de nulidade de algum ato do procedimento, a autoridade competente indicará expressamente os atos
a que ela se estende.
44.6. A nulidade do contrato administrativo opera efeitos retroativamente, impedindo os efeitos jurídicos que o contrato,
ordinariamente, deveria produzir, além de desconstituir os já produzidos.
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44.7. A nulidade do contrato não exonera a Administração do dever de indenizar o contratado pelo que este houver executado até
a data em que ela for declarada e por outros prejuízos regularmente comprovados, contanto que não lhe seja imputável,
promovendo-se a responsabilidade de quem lhe deu causa.
44.8. Nenhum ato será declarado nulo se do defeito não resultar prejuízo ao interesse público ou aos demais interessados.
XLV ± FORO
45.1. O foro para dirimir questões relativas ao presente Edital será o de Brejões-BA, com exclusão de qualquer outro, por mais
privilegiado que seja.
XLVI ± DISPOSIÇÕES FINAIS
46.1. É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade competente, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a
esclarecer ou complementar a instrução do processo, inclusive fixando prazo para resposta dos licitantes quando lhes for
solicitada qualquer informação ou documento, vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar do
processo desde a realização da Sessão Pública.
46.2. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do
vencimento.
46.3. Os prazos somente se iniciam e vencem em dias de expediente na Prefeitura Municipal.
XLVII ± ANEXOS
47.1. São partes integrantes deste Edital os seguintes anexos:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Termo de Referência
Modelo de proposta de preços;
Minuta do contrato;
Modelo de Declaração da Proteção ao Trabalho do Menor;
Modelo de Declaração de Pleno Conhecimento e Atendimento às Exigências de Habilitação.
Modelo de Declaração de Micro Empresa e Empresa de Pequeno Porte
Modelo de Declaração de Elaboração Independente de Proposta

Brejões - BA, 19 de Fevereiro de 2021.

Marcelo Gonçalves Lima
Secretária Municipal de Administração
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ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 009/2021
1. DESCRIÇÃO DO OBJETO
1.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de
locação dos sistemas integrados de PPA ± Plano Plurianual, LDO ± Lei de Diretrizes Orçamentarias, LOA-Lei Orçamentaria Anual,
Contabilidade Pública, Tesouraria, Portal da Transparência (Lei 131), Licitações, Compras, Convênios, Contratos, Patrimônio,
Almoxarifado, Protocolo, sistemas integrados de Arrecadação Municipal, Nota Fiscal Eletrônica, Portal do Contribuinte, sistemas
integrados de Prontuário Eletrônico, Gerenciamento de Samu e sistemas integrados de Folha de Pagamento e Portal do Servidor,
conforme informações constantes deste Edital e seus anexos deste Termo de Referência.
1.2. Da Exceção à Reserva Obrigatória de 25% para MEI/ME/EPP
1.2.1. O Art. 49 da Lei Complementar Federal nº 123/2006, que institui a Lei Geral da Microempresa e da Empresa de Pequeno
Porte, prevê que poderá ser excepcionada a regra do art. 47 e 48 da citada Lei Complementar, toda vez que o tratamento
diferenciado e simplificado para as microempresas e empresas de pequeno porte não for vantajoso para a administração pública
ou representar prejuízo ao conjunto ou complexo do objeto a ser contratado.
1.2.2. A ampliação da disputa com a participação para entidades de grande porte representará maior economia para a
Administração, garantindo melhores preços decorrentes da disputa para a Secretaria Municipal de Administração que possui
escassos recursos.
1.2.3. No presente caso, basta a previsibilidade do prejuízo, não se exigindo certeza sobre a sua real dimensão, até porque esta
somente seria passível de apuração ao final da execução do contrato, ou seja, quando o dano já estivesse consumado e pudesse
ser avaliado em toda a sua extensão, o que, evidentemente, não teria sentido nenhum em termos de proteção ao erário e ao
interesse público.
2. JUSTIFICATIVAS
2.1. A locação de softwares integrados na área pública tornou-se uma condição indispensável para uma gestão eficiente dos
Órgãos da Administração Pública. Otimizando as informações e dando celeridade nos processamentos de dados das diversas
áreas do setor público. Nessa senda, a Prefeitura Municipal de Brejões - BA, busca aprimoramento da sua prestação de serviços
em prol da coletividade e do interesse público.
Os sistemas a serem locados são essenciais para o funcionamento das atividades diária da Prefeitura Municipal de Brejões - BA,
tendo em vista, a complexidade no gerenciamento dos serviços das diversas Secretarias Municipais que compõem a Estrutura
Organizacional da supracitada Prefeitura. Desta forma, a proficuidade dos sistemas de PPA ± Plano Plurianual, LDO ± Lei de
Diretrizes Orçamentarias, LOA-Lei Orçamentaria Anual, Contabilidade Pública, Tesouraria, Portal da Transparência (Lei 131),
Licitações, Compras, Convênios, Contratos, Patrimônio, Almoxarifado, Protocolo, Arrecadação Municipal, Nota Fiscal Eletrônica,
Portal do Contribuinte, Prontuário Eletrônico, Gerenciamento de Samu, Folha de Pagamento e Portal do Servidor, prezam pela
qualidade da informação, vez que todas as ações e serviços públicos devem demandar planejamento prévio e que tais
planejamentos necessitam de informação de qualidade.
Todos os softwares possuem o papel fundamental na estrutura Administrativa, capazes de gerenciar e controlar as informações de
forma objetiva facilitando a fiscalização e a tomada de decisões. Cada sistema possui especificação própria e tais características
demandam a contratação de empresa especializada para implantação de softwares, suporte e licença de uso com as
características do Termo de Referência, com vista à obtenção de maior qualidade do serviço.
3. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:
1

3.1. A despesa orçamentária decorrente da execução deste contrato correrá à conta das dotações vigentes, especificadas no
Contrato decorrente desta licitação, a saber:
UNIDADE: 02.03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Atividade/projeto: 2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Elemento de despesa: 3.3.9.0.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte: 00 Recursos Ordinários
UNIDADE: 02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
Elemento de despesa: 2.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE E SANEAMENTO
2.031 - MANUT. DAS AÇÕES DO BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEX.(SAMU/FAE/HPP)
3.3.9.0.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA
Fonte: 02 - Receitas da Saúde ± 15 / 14 - Transferências de Recursos ± SUS
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3.2. A despesa para o exercício subsequente, quando for o caso, será alocada à dotação orçamentária prevista para atendimento
da finalidade, a ser consignada aos Órgãos Interessados da Prefeitura Municipal de Brejões pela Lei Orçamentária Anual.
4. ITENS LICITADOS:
LOTE 01
ITEM
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Locação de Software: Contabilidade
Locação de Software: Lei Orçamentária Anual
Locação de Software: Lei de Diretrizes Orçamentária
Locação de Software: Plano Plurianual
Locação de Software: Tesouraria
Locação de Software: Portal de Transparência
Locação de Software: Licitação
Locação de Software: Compras
Locação de Software: Convênios
Locação de Software: Contratos
Locação de Software: Patrimônio
Locação de Software: Almoxarifado
Locação de Software: Frotas
Locação de Software: Recursos Humanos
Locação de Software: Folha de pagamento
Locação de Software: e-Social
Locação de Software: Portal do Servidor
Locação de Software: Arrecadação Municipal
Locação de Software: Nota Fiscal Eletrônica
Locação de Software: Portal Tributário
Locação de Software: Gerenciamento de Samu
Locação de Software: Prontuário Eletrônico
Implantação, migração e treinamento dos sistemas integrados

UND

QTD

MÊS
MÊS
MÊS
MÊS
MÊS
MÊS
MÊS
MÊS
MÊS
MÊS
MÊS
MÊS
MÊS
MÊS
MÊS
MÊS
MÊS
MÊS
MÊS
MÊS
MÊS
MÊS
UND

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
1

VALOR TOTAL LOTE 01 >>>>>>>>>>>>

VALOR
VALOR
MENSAL
TOTAL
R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ R$ -

4.1. A estimativa das quantidades a serem solicitadas pelo órgão gerenciador e participantes será de no mínimo 50%
(cinquenta por cento) das quantidades estimadas neste Termo de Referência.
4.2. A quantidade a ser cotada para cada um dos lotes é de 100% (cem por cento) das quantidades estimadas neste
Termo de Referência
5. DOS CRITÉRIOS DE JULGAMENTO:
5.1. Menor preço por lote.
6. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS MINIMAS DOS SISTEMAS:
OBRIGATÓRIO ATENDER A 100% DOS ITENS ABAIXO NA CONTRATAÇÃO DOS SISTEMAS:
1.

ARQUITETURA E TECNOLOGIA
1.1 Os sistemas devem ser integrados, com uma única base de dados para os sistemas da área de pessoal, permitindo
que o fluxo de dados ocorra de forma automática entre as áreas citadas, evitando-se as redundâncias e redigitações
de dados;
1.2 Os sistemas devem utilizar o Sistema Gerenciador de Bancos de Dados (SGBD) Microsoft SQL Server;
1.3 Os sistemas devem estar preparados para funcionar como clientes nos ambientes operacionais Windows 7 ou
superior, MacOS e Linux, garantindo a manutenção do ambiente heterogêneo;
1.4 Os sistemas devem rodar sobre a plataforma JEE - Java Enterprise Edition, fazendo uso intensivo de ajax;
Página 18 de 47

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: H1FHI5COZRVIFDDUC6SUCG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Brejões

Segunda-feira
22 de Fevereiro de 2021
21 - Ano - Nº 2624

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 007/2021

1.5 Os sistemas devem funcionar com os servidores de aplicação tomcat ou JBoss;
1.6 Os sistemas devem trabalhar com arquitetura em três camadas;
1.7 Os sistemas devem funcionar em ambiente web, utilizando-se no mínimo os navegadores (browser) Google Chrome,
Mozilla Firefox, Internet Explorer. Não serão aceitos sistemas desktop que emulem o ambiente web;
1.8 Os sistemas devem possuir interface cliente com suporte às tecnologias HTML5, CSS3 e Java Script;
1.9 2V VLVWHPDV QmR GHYHP UHTXLVLWDU QHQKXPD LQVWDODomR GH TXDOTXHU SURJUDPD ³SOXJ-LQ´ RX DUTXLYRV DGLFLRQDLV QR
computador onde será utilizado, tendo seu funcionamento totalmente preparado para o formato nuvem, em
hospedagem remota na web, contudo os mesmos serão instalados, junto com o banco de dados, no datacenter;
2.

USABILIDADE E RECURSOS
2.1. Os sistemas devem executar internamente, a partir de sua própria conexão de acesso, instruções de comandos de SQL
apenas para recuperação e seleção de dados via SQL, diretamente no banco de dados somente para usuários
administradores. Por questões de segurança não deve ser permitido a execução de instruções de comandos e/ou
procedimentos de manipulação para inserção, atualização e exclusão dos dados, consulta e definição da estrutura dos
objetos do banco, controle do acesso e permissões dos usuários e no controle das transações;
2.2. Os sistemas devem possuir ajuda sensível ao contexto referente aos campos das telas;
2.3. Os Sistemas devem permitir realizar todas as suas operações de trabalho dos formulários por teclas de atalho, sem a
necessidade de utilização do mouse, permitindo um ganho de tempo nas operações de manuseio dos dados no
formulário;
2.4. Os Sistemas devem permitir que se configure uma inclusão de dados padrões para alguns campos a partir de conteúdo
definido em um registro da própria tela, facilitando entradas de dados repetitivos e em série;
2.5. Os Sistemas devem possuir nos formulários de cadastros e movimentações, grades gerenciáveis para localização dos
registros, onde se possa ocultar colunas, mudar a posição das colunas, mudar a ordenação das colunas e gerar esses
dados em tela, em arquivo HTML, XML e TXT;
2.6. Os Sistemas devem possuir, em todos os seus formulários, um executor de consulta avançada, onde o usuário possa
escolher e combinar os seus filtros aplicados a partir de todos os atributos disponíveis no formulário, escolhendo a forma
de classificação dos filtros;
2.7. Os Sistemas devem possuir telas que permitam importar registros dando carga na tabela principal relacionada a tela, a
partir de um arquivo texto, contendo os dados em linhas e com delimitação de layout definida feito pelo próprio usuário;
2.8. Os sistemas devem permitir realizar a comunicação através de componente webservice para enviar e receber dados de
forma segura, sem intervenção humana, facilitando assim a integração entre sistemas externos de terceiros
desenvolvidos em outras plataformas ou linguagens;
2.9. Os sistemas devem permitir a abertura de formulários de consultas e relatórios, externamente, fora da rede local, sem
autenticação de usuário, através de um link válido publicado na internet, permitindo-se realizar consultas em tempo real
aos dados específicos exigidos para o cumprimento das legislações que regulamentam a transparência pública no Brasil
(Lei 131/2009 e Lei 12.527/2011);
2.10. Os sistemas devem possuir um gerador de relatórios integrado e 100% web, de forma que o usuário possa construir
e/ou alterar relatórios sem mesmo precisar reiniciar a aplicação com possibilidade de alteração condicional de cores,
alteração de fontes e tamanhos dos objetos. O gerador de relatórios deverá possibilitar a configuração de templates
padrões de estilo da página (paisagem ou retrato) layout do cabeçalho, rodapé e sumário com ordenação da disposição
dos campos no relatório, agrupamentos de dados, filtros com lista dinâmica, totalizador e contador de dados tanto nos
grupos quanto no sumário do relatório. Esses relatórios devem ser gerados nos formatos PDF, XML, XLS, JPEG, HTML,
TXT, CSV e RTF.
2.11. Os sistemas devem possuir internamente um painel de controle (dashboard) contendo gráficos do tipo barra, pizza e
linha, para demonstrar em tempo real os indicadores de negócio mais importantes para cada sistema, consolidados a
partir de consultas realizadas na própria base de dados, e que permitam interação dos dados com eventos como ao
passar o mouse ou ao clicar sob a barra de um gráfico.

3.

SEGURANÇA
3.1. Os sistemas devem possuir recursos de criptografia para os dados armazenados em banco de dados que necessitem de
segurança;
3.2. Os sistemas devem permitir conexão segura e criptografada na navegação e transmissão dos dados entre rede de
computadores na internet, garantido a autenticidade do servidor e do cliente através de certificado digital;
3.3. Os sistemas devem permitir realizar bloqueio de acesso dos usuários manualmente pelo administrador do sistema ou
automaticamente através de uma determinada quantidade de tentativas de acesso sem sucesso ou por um certo
número de dias sem se realizar algum acesso ao sistema. O desbloqueio manual do login realizado pelo administrador
também deve ser permitido, desde que se registre o motivo deste desbloqueio. Para auxiliar essa rotina, os sistemas
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devem possuir uma tela que permita a visualização imediata desses usuários bloqueados com informação do ip externo
e do tipo de bloqueio ocorrido;
3.4. Os sistemas devem possuir uma tela que permita visualizar quais são os usuários logados, em tempo real, informando o
ip externo e o tempo de conexão de cada login;
3.5. Os sistemas devem ter a possibilidade de aplicar restrições de acesso aos registros à nível de órgão por usuário para as
principais tabelas de negócios que exijam essa segurança;
3.6. Os sistemas devem possuir um cadastro de usuários com e-mail, impressão digital, fotografia, definição do limite de
expiração do acesso em dias contados a partir de uma data de referência ou em uma data específica, troca de senha a
cada número de dias e controle de permissão para acesso externo, informação do histórico de login de acesso e
informações históricas dos bloqueios e desbloqueios de acesso com seus tipos e motivos;
3.7. Os sistemas devem permitir associar um usuário a um ou mais de um grupo de acesso do sistema, com efeito
acumulativo das permissões e restrições de segurança;
3.8. Os sistemas devem possuir um modo de segurança, que permita definir as permissões de acesso aos formulários e
relatórios do sistema, e as permissões de visualização e edição dos campos e demais objetos de cada tela, por usuário
ou grupo de usuários;
3.9. Os sistemas devem registrar automaticamente um log de auditoria para todas as transações efetuadas pelos usuários
referente a inclusão, alteração e exclusão de registros, e também para impressão das listagens e relatórios, guardando a
data e hora da ocorrência, o usuário responsável pela ação e no caso da manipulação de registros, o dado alterado
antes da ação e o dado atual, depois da alteração;
3.10. Os sistemas devem possuir uma tela que permita a consulta e visualização dos registros de log do sistema, com filtros
de usuário, período e tipo de operação para visualização em tela e também para impressão dos registros de log;
3.11. Os sistemas devem possuir uma rotina interna que se permita realizar o backup do banco de dados, manualmente pelo
próprio usuário. Essa rotina deve permitir a possibilidade ou não de compactação do arquivo de backup por ferramenta
independente do banco de dados.
OBRIGATÓRIO ATENDER A 70% DOS ITENS ABAIXO CONTRATAÇÃO DOS SOFTWARES INTEGRADO DE PRONTUÁRIO
ELETRÔNICO E GERENCIAMENTO DO SAMU:
PRONTUÁRIO ELETRÔNICO DO PACIENTE:
1. Permitir o cadastro:
x
De locais dentro das unidades de saúde, como: Consultórios, recepções, triagem, sala de curativo, etc;
x
de profissionais de saúde, compatível com o CNES, com o registro das habilitações dos mesmos e os respectivos
vínculos com as unidades de saúde;
x
E a criação de kits de materiais/medicamentos e de equipamentos que o profissional mais utiliza durante os
atendimentos.
x
E a criação de textos que serão inseridos em campos específicos, através de teclas de atalho configurado no
cadastro individual de cada profissional, agilizando o processo de digitação de informações.
x
De alergias, seu tipo e o grau de severidade.
x
De avaliação da saúde bucal.
x
O cadastro de programas de saúde, aos quais os profissionais podem estar vinculados.
x
De termos e declarações.
x
De vacina, com a sigla e o código no API, informando a forma de aplicação, o procedimento executado na aplicação,
a faixa etária e dados do lote.
2. Possuir:
x
Mapa (painel informativo) com todos os pacientes agendados, informando os encaminhamentos feitos para cada um;
x
Rotina com mapa de atendimento de todos os pacientes agendados para uma determinada data, para que os
profissionais do setor possam realizar a chamada;
x
Rotina de atendimento clínico, onde o médico pode informar anamnese, antecedentes do paciente, utilizar protocolo de
atendimento, informar o grupo de atendimento, o tipo de atendimento e o caráter de atendimento;
x
Rotina que permite ao médico informar o diagnóstico conforme a CID-10, identificando a afecção principal do paciente e
registrando sinais, sintomas e outras observações;
x
Rotina para informar os procedimentos realizados e os medicamentos utilizados durante o atendimento. Possibilitando
utilizar prescrever medicamentos e exames do protocolo de atendimento;
x Rotina que permite ao profissional lançar requisição de procedimentos, emitir laudos de AIH, APAC e laudo de TFD;
x Rotina que permite o médico ou ao enfermeiro, informar a evolução do paciente em campos específicos;
x Rotina de prescrição médica, permitindo consulta, em tempo real, ao estoque das farmácias;
x
Rotina de atendimento odontológico, para registro da saúde bucal do paciente, identificando os riscos bucais e realizando
a conduta/plano de cuidado, permitindo ainda informar se o tratamento já foi realizado;
x
Rotina para utilização do odontograma (gráfico), permitindo ao profissional realizar marcação e anotações em cada parte
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do dente, se o paciente utiliza aparelho ou alguma prótese, assim como, informar os procedimentos realizados durante o
atendimento;
3. Relatórios:
x
Possuir relatórios para o gerenciamento do mapa de atendimento dos profissionais de acordo com o montante agendado
para as unidades, permitindo a visualização desses relatórios por diversos filtros.
x
Emitir atestado médico.
x
Emitir receita médica.
x
Emitir histórico das prescrições.
x
Possuir relatório de gravidez na adolescência.
x
Possuir relatório para acompanhamento de pacientes hipertensos e diabéticos.
x
Possuir relatório de dispensação de medicamento.
x
Possuir relatórios gráficos para gerenciamento de pacientes com sobrepeso e/ou obesidade.
x
Possuir relatórios gráficos para gerenciamento de pacientes sedentários.
x
Possuir relatórios gráficos para gerenciamento de usuários de tabaco.
x
Possuir relatórios para o gerenciamento dos perfis dos pacientes atendidos nas unidades de saúde.
x
Emitir prontuário do paciente de forma completa ou resumido.
4. GERENCIAMENTO DO SAMU:
Permitir:
x
O cadastro de pessoa física com os seguintes dados: Nome, endereço (logradouro, número, complemento, bairro, ponto
de referência, CEP, cidade, estado, e-mail) CPF, RG, telefone residencial e comercial, telefone, celular, data de
nascimento, sexo, estado civil, filiação, naturalidade (cidade estado), nacionalidade, ano de chegada, instrução, ano de
conclusão, carteira de trabalho, título de eleitor, cor da pele, carteira de motorista, situação;
x
Ou possuir cadastro simplificado para pacientes em admissão no pronto atendimento com os seguintes dados: Nome,
nome da mãe e do pai, data de nascimento, sexo, estado civil, CPF, RG CNS e endereço (logradouro, número,
complemento, bairro, ponto de referência, CEP, cidade, estado, e- ail), dando celeridade ao processo de identificação do
paciente;
x
O registro da foto digital do paciente, para facilitar o processo de identificação. ± Possuir rotina especifica para unificação
de registro duplicados de pessoas, preservando todo o histórico do registro que será unificado;
x
Ou possuir rotina de validação de documentos, como: CPF, CNS definitivo e CNS da mãe;
x
Anexar documentos que foram gerados durante o atendimento ao chamado, e os trabalho realizado no local do evento;
x
E possuir o cadastro da frota de veículos;
x
E possuir o Registro de atendimento do TARM - Técnico Auxiliar de Regulação Médica;
x
E possuir o Mapa de tele atendimento;
x
E possuir o Registro de atendimento do médico regulador/intervencionista;
x
A definição de prioridade no atendimento
OBRIGATÓRIO ATENDER A 50% DOS ITENS ABAIXO NA CONTRATAÇÃO DOS SOFTWARES INTEGRADO DE
PPA ± Plano Plurianual, LDO ± Lei de Diretrizes Orçamentarias, LOA-Lei Orçamentaria Anual, Contabilidade
Pública, Tesouraria e Portal da Transparência:
PPA ± PLANO PLURIANUAL
1. CADASTROS
x
Permitir o cadastro de poder.
x
Permitir o cadastro de órgão.
x
Permitir o cadastro de secretária.
x
Permitir o cadastro de unidade orçamentária.
x
Permitir o cadastro das funções e subfunções
x
Permitir o cadastro de rubricas de receitas.
x
Permitir o cadastro de elementos de despesas.
x
Permitir o cadastro de contas contábeis.
x
Permitir o cadastro de fontes de recursos.
x
Permitir o cadastro de programas.
x
Permitir o cadastro de público-alvo.
x
Permitir o cadastro de estratégias.
x
Permitir o cadastro de objetivos.
x
Permitir o cadastro de ação e macroação.
x
Permitir o cadastramento do objetivo da ação.
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2.

ROTINAS/FUNCIONALIDADES
x
Estar totalmente adaptado às novas situações do artigo 165 da Constituição Federal, Decreto 2829/98 e das
Portarias Interministeriais 42/99, 163/01 e 219/04;
x
Permitir lançar o planejamento do quadriênio;
x
Permitir o lançamento dos programas com seus indicadores e índices.
x
Permitir o lançamento dos eixos estruturantes.
x
Permitir o lançamento das áreas temáticas.
x
Permitir o lançamento dos indicadores.
x
Permitir o lançamento de receitas anteriores do PPA.
x
Permitir o lançamento de previsão de receitas do PPA.
x
Permitir o lançamento de ação e macroação.
x
Permitir a criação dos programas de governo com todos os seus atributos dentro do PPA.
x
Permitir o planejamento das ações com identificação das regiões a serem atendidas no município durante a vigência
do Plano;
x
Permitir a emissão de formulários de levantamento e avaliação dos programas, ações e indicadores;

3.
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

RELATÓRIOS
Emitir relatório de memória de cálculo de receitas e despesas;
Emitir os demonstrativos de gastos com saúde e educação.
Emitir relatório de ações por unidade executora.
Emitir relatório de programas por macroações governamentais.
Emitir relatório de síntese das funções governamentais.
Emitir relatório de síntese de subfunções por função.
Emitir relatório de síntese dos programas governamentais.
Emitir relatório de síntese das macroações.
Emitir relatório de eixo estruturante e área temática.
Emitir relatório de metas administrativas em macroação por programa.
Emitir relatório de estimativa da receita por fonte de recurso.
Emitir relatório de estimativa da receita segundo sua natureza.

LDO ± LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS
1.CADASTRO
x
Permitir o cadastramento de ações.
x
Permitir o cadastramento de programas.
x
Permitir o cadastramento da lei.
2. ROTINAS/FUNCIONALIDADES
x
Permitir o planejamento estratégico, estabelecendo as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública ano a
ano que deverá constar na Lei Orçamentária Anual (LOA).
x
Permitir a seleção dos programas incluídos no PPA, aqueles que terão prioridade na execução do orçamento
subsequente. Observando que o mesmo também está totalmente adaptado às novas situações do artigo 165 da
Constituição Federal, Decreto 2829/98 e das Portarias Interministeriais 42/99, 163/01 e 219/04.
x
Permitir a inserção de metas e indicação de prioridades.
x
Orientar a elaboração da LOA.
x
Permitir o lançamento de receitas.
x
Permitir o lançamento de despesas.
x
Permitir o lançamento de dívida consolidada.
x
Permitir o lançamento de renúncias.
x
Permitir o lançamento de projeção atuarial da RPPS.
x
Permitir o lançamento de margem de expansão.
x
Permitir a descrição das ações, como também a definição do produto, base legal e das metas físicas e financeiras
pretendidas para o ano que está sendo elaborado.
RELATÓRIOS
x
Emitir os anexos e relatórios que integrarão a Lei de Diretrizes Orçamentárias:
a) Capa;
b) Projeto de lei;
c) Prioridades e metas;
d) Memória de cálculo;
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e)

Metas anuais;

LOA-LEI ORÇAMENTARIA ANUAL
1.CADASTRO
x
Permitir cadastrar as informações sobre a lei autorizativa da LOA.
x
Permitir cadastrar os poderes.
x
Permitir cadastrar os Órgãos.
x
Permitir cadastrar as secretarias.
x
Permitir cadastrar as unidades orçamentárias.
x
Permitir cadastrar os centros de custos.
x
Permitir cadastrar as funções e subfunções.
x
Permitir cadastrar os programas.
x
Permitir cadastrar as ações.
x
Permitir cadastrar as rubricas de receitas.
x
Permitir cadastrar as fontes de recursos.
x
Permitir cadastrar os elementos de despesas.
2. ROTINAS/FUNCIONALIDADES
x
Permitir lançar as receitas e despesas de anos anteriores visando alimentar relatórios que necessitem de tais
informações.
x
Permitir somente um orçamento por rubrica no exercício, sendo permitido apenas fracionar o valor total da rubrica
por fonte.
x
Permitir gerar um novo orçamento com base no ano anterior replicando os mesmos valores ou adicionando um
percentual, bem como poder criar um orçamento sem valores ou totalmente em branco.
3.RELATÓRIOS
x
Emitir os anexos e relatórios que integrarão a Lei Orçamentária Anual:
a. QDD ± Quadro de Detalhamento da Despesa;
b.

Resumo geral da receita e despesa;

c.

Resumo geral da receita;

d.

Receita por fonte de recurso;

e.

Demonstrativo de receita segundo sua natureza;

f.

Evolução da receita durantes os 3 últimos anos;

g.

Estimativa de receita por fonte;

h.

Despesas por função e subfunção

i.

Despesas por programa; e

j.

Despesas por grupo de despesa, por modalidade, por fonte de recurso, dentre outros.

CONTABILIDADE PÚBLICA
1.CADASTROS
x
Permitir o cadastro de pessoa física com os seguintes dados: Nome, endereço (logradouro, número, complemento,
bairro, CEP, cidade, estado, e-mail) CPF, RG, telefone, telefone celular, data de nascimento, sexo, estado civil,
naturalidade, nº do PIS / PASEP, nº do NIT, Nº do INSS, matrícula, dados bancários.
x
Permitir cadastrar pessoa jurídica com os seguintes dados: Razão social, nome fantasia, endereço (logradouro,
número, complemento, bairro, CEP, cidade, estado, e-mail), telefone, fax, CNPJ, inscrição estadual, inscrição
municipal, tipo de empresa, atividade econômica.
x
Permitir o cadastro de poder.
x
Permitir o cadastro de órgão.
x
Permitir o cadastro de secretária.
x
Permitir o cadastro de unidade orçamentária.
x
Permitir o cadastro das funções e subfunções.
x
Permitir o cadastro de rubricas de receitas.
x
Permitir o cadastro de elementos de despesas.
x
Permitir o cadastro de contas contábeis.
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x
x
x
x
x
x

Permitir o cadastro de fontes de recursos.
Permitir o cadastro de programas.
Permitir o cadastro de ação.
Permitir o cadastramento de dotações orçamentárias de exercícios anteriores.
Permitir cadastramento do limite de suplementação.
Permitir o cadastro de bancos, agência e contas bancárias.

2. ROTINAS/FUNCIONALIDADES
x
Gerar número de processos automaticamente.
x
Permitir a validação do saldo bancário para pagamentos.
x
Permitir a validação da fonte de recurso para pagamentos.
x
Permitir a validação dos fundamentos quanto ao total reduzido e adicionado como também o total por fonte de recurso.
x
Permitir a validação nos fundamentos de alteração de QDD (Ação e classificação econômica).
x
Permitir realizar a cronologia por órgão, tipo de receita ou despesa (orçamentária e extra).
x
Permitir imprimir os dados do credor na nota de pagamento.
x
Permitir conciliar os lançamentos automaticamente.
x
Permitir levar ou não o saldo das contas 5 e 6 para o exercício seguinte.
x
Permitir lançar retenções na despesa extra.
x
Permitir imprimir notas de empenho, liquidação e pagamento separadas ou em um único documento.
x
Permitir o lançamento de despesas orçamentárias, bem como sua liquidação e pagamento de forma prática.
x
Permitir o lançamento de despesas extra orçamentárias, bem como seu pagamento.
x
Permitir liquidar ou pagar as despesas de restos a pagar.
x
Permitir o estorno de pagamentos, liquidações, empenhos e subempenhos.
x
Permitir realizar bloqueio (reserva) e desbloqueio de saldo de dotações.
x
Permitir realizar a consolidação da despesa orçamentária e extra.
x
Permitir realizar a consolidação de restos a pagar.
x
Permitir a realização de lançamentos contábeis.
x
Permitir encerrar o exercício congelando o saldo final para o ano seguinte.
x
Permitir o encerramento automático das VPAs e VPDs.
x
Permitir realizar a cronologia.
3. RELATÓRIOS
x
Permitir a emissão em lote das notas de subempenho, empenho, liquidação e pagamento.
x
Permitir a emissão de Notas de Alteração de Empenhos (NAE).
x
Permitir a emissão de capas de processo.
x
Permitir a emissão de listagem de despesas empenhadas, liquidadas e pagas por período, filtrando credor, elemento
de despesa, órgão, ação e fonte.
x
Permitir a emissão de estornos.
x
Permitir a emissão do Demonstrativo da Despesa orçamentária e extra.
x
Permitir a emissão do Demonstrativo de Receita orçamentária e extra.
x
Permitir a emissão dos conhecimentos de receita.
x
Permitir a emissão da listagem de receita arrecadada.
x
Permitir a emissão de extrato bancário.
x
Permitir a emissão de resumo bancário.
x
Permitir a emissão de listagem de transferências bancárias e financeiras.
x
Permitir a emissão do resumo mensal (capa do balancete).
x
Permitir a emissão do razão sintético e analítico, por conta bancária, por elemento de despesa, por classe, ou por
natureza.
x
Emitir os decretos/fundamentos:
a) Alteração de QDD;
b) Crédito especial por anulação de crédito;
c) Crédito especial por excesso de arrecadação;
d) Crédito especial por superávit;
e) Crédito especial por operação de crédito;
f) Crédito extraordinário por anulação de crédito;
g) Crédito extraordinário por excesso de arrecadação;
h) Crédito extraordinário por superávit;
i) Crédito extraordinário por operação de crédito;
j) Suplementação por anulação de crédito;
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x

x

x

x

k) Suplementação por excesso de arrecadação;
l) Suplementação por operação de crédito;
m) Suplementação por superávit;
n) Transposição / Remanejamento / Transferência de um órgão para outro ± Transferido;
o) Transposição / Remanejamento / Transferência de um órgão para outro ± Recebido.
Emitir os anexos do RREO:
a) Anexo 1 (Balanço Orçamentário);
b) Anexo 2 (Demonstrativo Execução das Despesa por Função/Subfunção);
c) Anexo 3 (Demonstrativo da Receita Corrente Liquida);
d) Anexo 4 (Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciárias);
e) Anexo 6 (Demonstrativo dos Resultados Primários e Nominais);
f) Anexo 7 (Demonstrativo dos Restos a Pagar por Poder e Órgão);
g) Anexo 8 (Demonstrativo das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino ± MDE);
h) Anexo 9 (Demonstrativo das receitas de operações de crédito e despesas de capital);
i) Anexo 10 (Demonstração da Projeção Atuarial do Regime de Previdência);
j) Anexo 11 (Demonstrativo da Receita de Alienação de Ativos e Aplicação dos Recursos);
k) Anexo 12 (Demonstrativo da Receita de Impostos e das Despesas Próprias com Saúde);
l) Anexo 13 (Demonstrativo das Parcerias Público-Privadas); e
m) Anexo 14 (Demonstrativo Simplificado do Relatório Resumido da Execução Orçamentaria).
Emitir os anexos da RGF:
a. Anexo 1 (Demonstrativo da Despesa com Pessoal Detalhado);
b. Anexo 2 (Demonstrativo da Dívida Consolidada Liquida);
c. Anexo 3 (Demonstrativo das Garantias e Contra garantias de Valores);
d. Anexo 4 (Demonstrativo das Operações de Credito);
e. Anexo 5 (Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar); e
f. Anexo 6 (Demonstrativo Simplificado do Relatório de Gestão Fiscal).
Emitir os anexos do balanço:
a. Anexo XII (Balanço Orçamentário);
b. Anexo XII - I (Demonstrativo de Execução Restos Não Processados);
c. Anexo XII - II (Demonstrativo de Execução Restos Processados e Não Processados Liquidados);
d. Anexo XIII (Balanço Financeiro);
e. Anexo XIV (Balanço Patrimonial);
f. Anexo XIV - I (Demonstrativo do Superávit/Déficit Financeiro);
g. Anexo XV (Demonstração das Variações Patrimoniais);
h. Anexo XVI (Demonstrativo da Dívida Fundada Interna);
i. Anexo XVI (Demonstração da Dívida Fundada Externa);
j. Anexo XVII (Demonstrativo da Dívida Flutuante);
k. Anexo XVIII (Inventário das Contas Ativo Não Circulante);
l. Anexo XVIII (Inventário das Contas Ativo Permanente e Realizável);
Relação Analítica do Ativo Financeiro;

4.

EXPORTAÇÃO DE DADOS
x
Exportar dados referente a DIRF.
x
Exportar dados referente ao MANAD.
x Exportar todos os arquivos relativos ao SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria do Tribunal de
Contas dos Municípios.
TESOURARIA
1.CADASTROS
x
Permitir o cadastro de bancos.
x
Permitir o cadastro de agências.
x
Permitir o cadastro de conta bancária.
x
Permitir o cadastro de ordem de pagamento.
2. ROTINAS/FUNCIONALIDADES
x
Permitir a configuração de cheques para impressão.
x
Permitir lançar os saldos bancários anteriores.
x
Permitir cadastrar os lançamentos não contabilizados anteriores.
x
Permitir reserva de saldo financeiro.
x
Permitir lançar receitas orçamentárias.
x
Permitir lançar receitas extra orçamentárias.
x
Permitir o pagamento de despesas orçamentárias.
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x
x
x
x
x
x
x
x
x

Permitir o pagamento de despesas extra orçamentárias.
Permitir realizar a devolução de receitas.
Permitir realizar transferência bancária.
Permitir realizar transferência financeira.
Permitir estornar pagamento.
Permitir lançar, processar, emitir cópia e imprimir cheques.
Permitir emitir cheque avulso.
Permitir realizar exportação de ordem bancária.
Permitir realizar conciliação bancária (manual ou automática).

3.RELATÓRIOS
x
Emitir listagem de receita arrecadada.
x
Emitir listagem de despesas pagas.
x
Emitir listagem de despesas empenhadas.
x
Emitir listagem de despesas liquidadas.
x
Emitir listagem de previsão de pagamentos.
x
Emitir listagem de boletim diário.
x
Emitir extrato bancário.
x
Emitir listagem de ordem de pagamento.
x
Emitir listagem de conhecimentos de receita.
x
Emitir demonstrativo de receita.
x
Emitir listagem de transferências bancárias.
x
Emitir listagem de transferências financeiras.
x
Emitir recibo avulso.
PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (Lei 131)
1.CADASTROS
x Permite o cadastro de pessoa com os seguintes dados: Nome, endereço (logradouro, complemento, bairro, CEP, cidade,
estado, e-mail), CPF, RG, telefone residencial e comercial, telefone celular, data de nascimento, sexo e naturalidade.
x Possui rotina especifica para configuração do portal, permitindo alterar a mensagem de boas-vindas, a ordenação do
menu, a alteração do padrão de cor, inclusão de links, alteração de rodapé, definição da imagem utilizada para plano
de fundo, assim como, os textos com a respectiva legislação do serviço de acesso a informação.
x Permite o cadastro de perguntas e respostas mais frequentes para visualização via portal.
x Permite o cadastro e a visualização dinâmica de notícias, com textos e imagens a serem exibidas na home do portal.
x Permite o cadastro e a visualização de banner que será exibido na home do portal.
x Permite a configuração dos dados do e-mail que será utilizado nas rotinas automáticas de envio de e-mails.
x Permite cadastrar os assuntos que serão tratados futuramente, por cada unidade.
x Permite cadastrar as unidades que serão utilizadas como destino dos pedidos de informação, podendo vincular os
assuntos que serão tratados por essa unidade, assim como os usuários/operadores que terão acesso a visualizar e
realizar tramitações dessa unidade.
2.ROTINAS/FUNCIONALIDADES
x Permitir acesso às informações em tempo real, diretamente do banco de dados onde as transações ocorrem, por unidade
gestora;

x

Disponibilizar informações referente as despesas e receitas, relativas à execução dos atos orçamentários e financeiros,
por unidade gestora, para o amplo acesso público, em meio eletrônico, em atendimento a Lei Complementar 131/2009
(Lei da Transparência):

x

- valor da despesa empenhada, o valor da despesa liquidada e o valor da despesa paga, inclusive a extraorçamentária:
- número do processo de execução da despesa, quando existir;
- classificação orçamentária completa da despesa, especificando a unidade orçamentária, a ação, a função, a subfunção, a natureza da despesa, o elemento da despesa, e a fonte de recursos;
- nome do beneficiário do pagamento da despesa (pessoa física ou jurídica);
- número do processo de licitação da despesa, quando for o caso;

a)
b)
c)
d)
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e) - número do processo de dispensa da despesa, quando aplicável;
f) - número do processo de inexigibilidade da despesa, se houver; descrição do bem fornecido ou o serviço prestado,
quando for o caso; e

g) - previsão da receita; lançamentos de receitas; receitas arrecadadas orçamentárias e extra-orçamentárias.
x Possui rotina especifica de estruturação hierárquica das unidades, para identificação da unidade imediatamente superior,
sendo essa responsável por um pedido recorrido.

x Permite vincular sub-unidades e usuários/operadores às unidades.
x Possui rotina para geração de login e senha, através do cadastro do cidadão no portal, enviando e-mail automaticamente,
quando o mesmo for informado no cadastro.

x Possui rotina especifica para a recuperação de login e senha, com o envio automático de novos dados de acesso para o
e-mail informado no cadastro.

x Permitir a solicitação de pedido de informação de pessoas físicas e jurídicas através do Portal, atendendo aos critérios da
LAI 12.527/2011.

x Possui rotina de validação de dados no cadastro do cidadão, como: CPF e CNPJ.
x Possui rotina de validação da senha, informado o seu grau de complexidade.
3.RELATÓRIOS
x Permitir a impressão das consultas realizadas pelo Portal.
x Possui relatórios para o gerenciamento de cada pedido, sendo filtrado pelo número de protocolo, trazendo os dados do
solicitante, da solicitação e das transações.
x Possui relatórios que permitem visualizar os dados detalhados dos pedidos.
x Exibir gráfico no Portal de todas as solicitações, trazendo os pedidos atendidos, os ainda aguardando resposta, os que
estão ou não dentro do prazo.
OBRIGATÓRIO ATENDER A 50% DOS ITENS ABAIXO NA CONTRATAÇÃO DOS SOFTWARES INTEGRADO DE
LICITAÇÕES, COMPRAS, CONVÊNIOS, CONTRATOS, PATRIMÔNIO, ALMOXARIFADO E PROTOCOLO:
LICITAÇÃO

x
x

1.CADASTROS
Permitir o cadastro da comissão de licitação.
Permitir o cadastro de veículo de publicação.

2. ROTINAS/FUNCIONALIDADES
Compor todo o processo licitatório, seja qual for a modalidade: Carta Convite, Tomada de Preço, Concorrência e
Pregão.
x Permitir a confecção das ATAs.
x Acompanhar todo o processo licitatório, envolvendo as etapas desde a preparação até o julgamento, deliberação
(preço global), mapa comparativo de preços, parecer jurídico, sua homologação e adjudicação.
x Permitir inclusão dos fornecedores e suas cotações no processo licitatório.
x Definir o vencedor de forma automática, conforme cadastro de cotação.
x Permitir anexar documentos a um processo licitatório.
x Possibilitar consulta aos preços praticados em licitações ou despesas anteriores.
x Validar validade das certidões dos fornecedores.
x Possibilitar mudar o status de um processo licitatório (Em Andamento, Impugnada, Anulada, Fracassada ou
Suspensa).
x Permitir a criação de termos de referência.
x Permitir cadastrar a rodada de lances do pregão.
x Permitir declinar um fornecedor durante o pregão.
x Permitir inabilitar um fornecedor durante o pregão.
x Permitir o cadastro de Dispensas e Inexigibilidade.

x

x
x
x

3. RELATÓRIOS
Possuir relatório de cotação.
Permitir emissão de ofícios e pareceres.
Possuir relatório dos mapas comparativos.
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x
x
x
x

Possuir relatórios pertinentes à dispensa.
Possuir relatórios pertinentes à inexigibilidade.
Possuir relatórios pertinentes ao pregão.
Possuir relatório para acompanhamento do processo licitatório (Quantidade vencida pelo fornecedor, entregue e saldo
a entregar).

4.EXPORTAÇÃO DE DADOS
x Exportar todos os arquivos relativos ao SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria do Tribunal de Contas dos
Municípios.
COMPRAS

x
x
x
x
x

1.CADASTROS
Permitir o cadastro de dotações, bem como dos campos que compõe o cadastro da mesma.
Permitir o cadastro de forma de pagamento;
Permitir o cadastro de base legal.
Permitir o cadastro de forma de entrega.
Permitir o cadastro de produtos e serviços.
2.ROTINAS/FUNCIONALIDADES

x Permitir que usuários possam realizar pedidos com compras contendo as seguintes informações: data, solicitante, centro
de custo, tipo da compra (materiais ou serviços), valor estimado, data da necessidade, objeto, observação, cotação,
itens a serem comprados e dotação orçamentária.
x Permitir emissão de relatório do pedido de compra.
x Possui níveis de autorização do SD: Autorização do secretário, autorização do setor orçamentário e financeiro.
x Permitir validação do saldo da dotação.
x Permitir realização de processo direto de compra vinculado ou não a uma requisição podendo informar o critério de
aquisição.
x Permitir alterar a fase em que se encontra a requisição, caso esteja na fase de classificação orçamentária poder retornar
para a fase inicial do processo.
x Permitir realizar requisição de fornecimento ao fornecedor.
x Permitir cancelar uma requisição de fornecimento.
3.RELATÓRIOS

x Emitir listagem de requisições realizadas em um determinado período.
x Emitir relatório de requisições por produto em um determinado período.
x Emitir relatório de requisições por solicitante em um determinado período.
x Emitir mapa comparativo dos processos diretos de compras.
x Emitir relatório de acompanhamento do processo de compra: Quantidade adquirida, requisitada, entregue e saldo;
CONVÊNIOS

x

x

1.CADASTROS
Permitir o cadastro de todas as informações relativas aos convênios (número no SIAFI, número superior, objeto,
órgão superior/convenente, número e data dos pareceres, convenente, valor total, tipo de moeda, valor contrapartida
e conta bancária).
2.ROTINAS/FUNCIONALIDADES
Possuir registro do aditivo dos convênios.

x

Possuir controle da prestação de contas.

x

Possuir registro de convênio concedidos e recebidos.

x

Permitir o armazenamento de documentos anexados ao convênio;
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x

Possuir o controle dos convênios por prazo de término, possibilitando ao gestor configurar a quantidade de dias que
o software deve informá-lo antes de sua finalização;

x

Permitir realizar o cancelamento do convênio.

x

Permitir o cadastramento dos termos de cooperação técnica.

x

Permitir o cadastramento dos aditivos dos termos de cooperação técnica.

x
x
x

3.RELATÓRIOS
Listagem de convênios concedidos.
Listagem de convênios recebidos.
4.EXPORTAÇÃO DE DADOS
Exportar todos os arquivos relativos ao SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria do Tribunal de Contas dos
Municípios.

CONTRATOS

x
x

1.CADASTROS
Possuir cadastro de todas as pessoas envolvidas no processo do contrato: Fornecedor, contratante, fiscal.
Permitir o cadastro de todas as informações relativas aos contratos: número, objeto, datas, pareceres, valor total, tipo
de moeda, valor mensal, conta bancária.

2.ROTINAS/FUNCIONALIDADES
Controlar aditivos de contratos.
Controle de prazos de término de contratos.
Informar dotações orçamentárias.
Permitir o armazenamento de documentos anexados ao contrato.
Possuir o controle dos contratos por prazo de término, possibilitando ao gestor configurar a quantidade de dias que o
Sistema deve informá-lo antes de sua finalização.
x Permitir o lançamento das notas fiscais referentes aos pagamentos dos contratos.
x Permitir requisitar do fornecedor a entrega de materiais contratados.
x Permitir cancelar uma requisição feita a um fornecedor.
x Permitir consultar separadamente os contratos vencidos e a vencer.
x Permitir fechar e abrir competências.
x Permitir a criação de contratos.
x Permitir lançar notificações ou advertências a fornecedores.
x Permitir lançar e validar as datas de validade das certidões dos fornecedores.

x
x
x
x
x

3.RELATÓRIOS
Emitir relatório de saldo de contratos.
Emitir relatório de contratos vigentes.
Emitir relatório de contratos vencidos.
Emitir relatório de contratos vencidos ou vigentes filtrando um determinado fornecedor.
4.EXORTAÇÃO DE DADOS
x Exportar todos os arquivos relativos ao SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria do Tribunal de Contas dos
Municípios.

x
x
x
x

PATRIMÔNIO
x
x
x
x

1.CADASTROS
Possuir cadastro das comissões patrimonial;
Possuir cadastros dos eventos contábeis conforme MCASP;
Permitir o cadastro de localização;
Permitir o cadastramento de classe do bem com definição de vida útil, valor residual e método de depreciação;
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x
x

Permitir o cadastramento de termo de responsabilidade;
Possuir cadastro de corretoras e seguradoras;

x
x
x
x

2.ROTINAS/FUNCIONALIDADES
Deverá partir do princípio da competência validando as inclusões e movimentação conforme rotina de fechamento
mensal;
Permitir o tombamento do bem por tipo de entrada com informações de localização, classe, data de tombo, data de uso,
foto do bem;
Permitir o tombamento dos bens em série;
Deverá contemplar a transferência interna e/ou externa do bem podendo ser definitiva ou provisória;
Contemplar as manutenções e respectivo responsável com validade e data de recebimento do bem;
Permitir a exclusão individual ou em série;
Permitir efetuar baixa de bens individual ou em série;
Possuir rotinas de redução de valor por uso, ou seja, depreciação, amortização e exaustão dos bens;
Possuir rotinas de reavaliação, redução de valor recuperável (impairment) e ajuste de exercícios anteriores com variação
a maior ou a menor;
Deve contemplar a fórmula de cálculo patrimonial conforme os métodos: linear ou cotas constantes, unidades produzidas
e soma de dígitos;
Deve controlar o seguro patrimonial com informação da apólice, pagamento e vencimento;
Deve efetuar o cadastramento do inventário;
Deve possuir gráficos evolutivos por patrimônio e quantitativo por centro de custo;
Permitir a exportação da movimentação mensal conforme layout disponibilizado pelo tribunal de contas do município;

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

3.RELATÓRIOS
Relatório Mensal de Bens (RMB) em conformidade com o MCASP/STF.
Livro tombo.
Sumário do patrimônio.
Sumário do patrimônio por faixa de valor.
Relatório de informação do movimento contábil.
Histórico do movimento contábil.
Relatório de transferência de bens.
Relatório de baixa dos bens.
Relatório de inventário.
Termo de responsabilidade.
Relatório de bens adicionado.

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

4.EXORTAÇÃO DE DADOS
Exportar todos os arquivos relativos ao SIGA - Sistema Integrado de Gestão e Auditoria do Tribunal de Contas dos
Municípios.
ALMOXARIFADO

x
x
x
x
x
x
x

1.CADASTROS
Permitir o cadastro de fornecedor pessoa física com os seguintes dados: Nome, endereço (logradouro, número,
complemento, bairro, CEP, cidade, estado, e-mail) CPF, RG, telefone residencial e comercial, telefone celular, data de
nascimento, sexo e naturalidade (cidade estado).
Permitir cadastrar fornecedor pessoa jurídica com os seguintes dados: Razão social, nome fantasia, endereço
(logradouro, número, complemento, bairro, CEP, cidade, estado, e-mail, pessoa para contato, página na internet) CNPJ,
Inscrição Estadual, telefone, fax, CRC;
Permitir o cadastro de país, estados e municípios, compatível com o IBGE.
Permitir o cadastro de unidade de medidas;
Sistema deve possuir cadastros dos Eventos Contábeis conforme MCASP;
Sistema deve possuir cadastro de funcionário Responsável do centro de custo;
Permitir o cadastramento de produtos com descrição, foto, ramo de atividade, família e Almoxarifados autorizados;
Permitir o cadastro de local de Entrega;
Permitir Cadastro de Almoxarifado descentralizado ou central.

x
x

2.ROTINAS/FUNCIONALIDADES
Possuir rotina de requisição de material para distribuição interna;
Possuir rotina de requisição externa de material para fornecimento fracionado;

x
x
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x
x

Possuir entrada de nota fiscal com detalhamento dos materiais;
Possuir rotina de saída/baixa de material por tipo (consumo interno, perda em estoque e perda involuntária) por
requisição;
Permitir realizar a dispensação (saída) de medicamentos para o paciente.
Possuir rotina de transferência entre Almoxarifados;
Possuir rotina de devolução de material.
Permitir realizar consulta ao estoque dos almoxarifados em tempo real.
Permitir localizar facilmente as requisições não atendidas ou parcialmente atendidas.
Possuir rotina de inventário.

x
x
x
x
x
x

x
x

3.RELATÓRIOS
Possuir relatórios para gerenciamento das requisições de materiais.
Possuir relatórios para gerenciamento da saída de material.
Possuir relatórios para gerenciamento da transferência de material.
Possuir relatório de devolução de material.
Possuir relatórios para controle de estoque, permitindo a visualização desses relatórios por diversos filtros.
Possuir relatório de Mapa de contagem - divergência, para controle de inventário.
Possuir relatórios de entrada de materiais em almoxarifado.
Possui demonstrativo com todos os produtos que possuam saldo ou movimentação no período, considerando o saldo
anterior, entradas, saídas e saldo atual por produto e por almoxarifado.
Possuir relatório de movimentação de produtos.
Possuir relatório de entradas analítico por produto contendo informações sobre em quais notas cada produto foi lançado.

x

4.EXPORTAÇÃO DE DADOS
Permitir a exportação da movimentação mensal da dispensação de medicamentos para o HORUS/MS.

x
x
x
x
x
x
x
x

PROTOCOLO
1.CADASTROS
Permitir o cadastro de pessoa física com os seguintes dados: Nome, endereço (logradouro, número, complemento,
bairro, ponto de referência, CEP, cidade, estado, email) CPF, RG, telefone residencial e comercial, telefone celular, data
de nascimento, sexo, estado civil, filiação, naturalidade (cidade, estado), nacionalidade, ano de chegada, instrução, ano
de conclusão,carteira de trabalho,título de eleitor, número do CRC.
Permitir o cadastro de pessoa jurídica com os seguintes dados: Razão social, nome fantasia, endereço (logradouro,
número, complemento, bairro, ponto de referência, CEP, cidade, estado,e-mail, pessoa para contato, página na internet)
CNPJ, Inscrição Estadual, telefone, fax, data de fundação,atividade econômica, sócios, situação.
Permitir o cadastro de funcionários /servidores podendo definir se o funcionário é auditor, o seu cargo, o tipo de
ordenador,o centro de custo, seu local de trabalho.
Permitir o cadastro de assuntos contendo os seguintes dados: descrição do assunto, previsão de dias, dias para o
arquivamento, qual a categoria e a procedência, roteiro previsto,documento e observação.
Permitir o cadastro de bancos, juntamente com sigla, site e número do convênio bancário. É possível no cadastro de
banco,visualizar as agências que tem relação com o mesmo.
Permitir o cadastro de agências bancárias, juntamente com os dados dó seu banco,da sua localização física, e dados
referentes a pessoa responsável pelo contato da agência.
Permitir o cadastro de centro de custos, atribuindo o centro de custo a um aunidade, e a um responsável.
Permitir o cadastro de cargos.
Permitir o cadastro de categoria de assuntos, que será utilizado no cadastro de assunto.
Permitir o cadastro de CNAE (Cadastro Nacionalde Atividade Econômica) com os seguintes dados:Identificação e
descrição.
Permitir o cadastro de documentos,definindo o tipo de documento.

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

2.ROTINAS/FUNCIONALIDADES
Possuir rotina especifica que permite visualizar o roteiro previsto do processo,os pré-requisitos e as tramitações.
Possuir rotina especifica de envio de processo entre setores distintos, estipulando a previsão em dias, a situação e o
parecer.
x
Possuir rotina que permite cancelar o envio de processo entre setores.
x
Possuir rotina especifica para o recebimento de processo entre os setores.
x
Possuir rotina que permite cancelar o recebimento de processo entre os setores envolvidos
x
Possuir rotina que permite buscar os últimos trâmites utilizando como filtro ano de pesquisa,número do
processo,setor requerente e período de trâmite.
x
x
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x
x
x
x

Possuir rotina que finaliza o processo, podendo atribuir ao processo duas situações:concluído ou cancelado.
Possuir rotina especifica que permite cancelar a finalização de um processo atribuindo ao processo o status de
trâmite/andamento.
Possuir rotina para arquivar um processo, sendo necessário informar o local físico,a temporariedade,a sala,a
prateleira,a estante,a caixa e um complemento.
Possuir rotina que permite a saída de um arquivo, sendo necessário registrar informações como: data de saída, tipo
da saída, data de retorno,motivo da saída e solicitante.

3.RELATÓRIOS
Possuir relatório da guia de remessa do processo sendo filtrado pelo número de trâmite.
Possuir relatório referente aos processos, trazendo dados como: requerente, assunto,valor e sumula.
Possuir relatório que traz os trâmites dos processos,ou os trâmites de cada processo.
Possuir relatório que torna possível visualizar o andamento dos processos.
Possuir relatório que elenca todos os documentos de cada processo.
Possuir documento que atesta o recebimento de um processo, ou de um lote de processos.
Possuir relatórios que trazemos dados dos processos que foram finalizados, arquivados,e que tiveram saída.
Possuir relatório que traz todos os processos elencando a quantidade de dias de diferença entre o envio e o
recebimento.
x
Possuir relatório que traz o fechamento do mês por assunto.
x
O sistema deverá possuir um gerador de relatórios integrado e 100% web, de forma que o usuário final possa
construir e/ou alterar relatórios sem mesmo precisar reiniciar a aplicação com possibilidade de alteração condicional
de cores, alteração de fontes e tamanhos dos objetos. O gerador de relatórios deverá possibilitar a configuração de
templates padrões de estilo da página (paisagem ou retrato) layout do cabeçalho, rodapé e sumário com ordenação da
disposição dos campos no relatório, agrupamentos de dados, filtros com lista dinâmica, totalizador e contador de
dados tanto nos grupos quanto no sumário do relatório.
x
x
x
x
x
x
x
x

OBRIGATÓRIO ATENDER A 50% DOS ITENS ABAIXO NA CONTRATAÇÃO DOS SOFTWARES INTEGRADO DE
ARRECADAÇÃO MUNICIPAL, NOTA FISCAL ELETRÔNICA E PORTAL DO CONTRIBUINTE:

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

ARRECADAÇÃO
1.REQUISITOS GERAIS
Oferecer a prefeitura, os instrumentos necessários para a geração, emissão e controle dos tributos administrados pelo
Município;
Possuir menus categorizados por módulo (Imobiliário, Mobiliário, Dívida Ativa, Atendimento, Arrecadação, Utilitários e
Outros);
Possuir uma tela única de atalhos com diversificados cadastros, simplificando o acesso as funcionalidade de atendimento
rápidos aos contribuintes;
Possui cadastro único de contribuintes com a natureza física e jurídica de diversas categorias;
Possuir o cadastro de uma ou mais endereços vinculados ao contribuinte;
Possuir acesso rápidos ao cadastro de imóveis, empresas, sócios e conta corrente vinculado ao cadastro do contribuinte;
Possuir parâmetro/regra no sistema que impeça o cadastramento de mais de um contribuinte sobre o mesmo CPF/CNPJ,
evitando duplicidades e registros inconsistentes;
Permitir emissão de extrato de débitos/conta corrente através de atalhos rápidos existente dentro do cadastro único do
contribuinte;
Possuir parâmetro/regra que critique os campos (RG, CPF/CNPJ, Telefone e Email) como conteúdos obrigatórios ao
modificar ou incluir informações no cadastro de contribuinte, imobiliário ou mobiliário, vinculado ao contribuinte único do
município, visando o objetivo de manter sempre o cadastro atualizado;
Permitir através do cadastro único de contribuintes uma visualização rápidas de todas as inscrições mobiliária (Clientes)
vinculado ao cadastro único do contribuinte vinculado à categoria contador.
Possuir cadastro de transferência de contribuinte, unificando o CPF/CNPJ em um único cadastrado, registrando todo o
seu histórico, assim como data e usuário do responsável pelo cadastramento;
Possuir cadastro de ambulantes vinculado com o cadastro único dos contribuintes do município;
Possuir cadastro de atividades, assim como ponto de referência vinculado ao cadastro de ambulantes;
Possuir cadastro de transferência de Ambulantes/Barracas, registrando todo seu histórico, assim como data e usuário
responsável pelo cadastramento;
Possuir atalhos rápidos no cadastro de ambulante, para emissão de taxas ou alvarás;

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
1.REQUISITOS GERAIS
x Oferecer a prefeitura, os instrumentos necessários para a geração, emissão e controle do ISSQN (Imposto sobre Serviços
de Qualquer Natureza), substituindo as tradicionais notas fiscais de serviços impressas, pela Nota Fiscal de Serviços
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Eletrônica (NFS-e), que é um documento fiscal de existência apenas digital, emitida e armazenada eletronicamente em
sistema próprio da prefeitura municipal;
x Atender as especificações do ENCAT (Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores Tributário) e da ABRASF
(Associação Brasileira de Secretarias de Finanças das Capitas) ³Modelo Conceitual e Manual de Integração versão 2.1
de 12/2011´;
x Possuir cadastro e parametrização específica das atividades da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 31
de julho de 2003, relacionado com o cadastro de contribuinte do município;
x Permitir a vinculação de um ou mais de um item (s) da lista de serviços do ISS (Imposto sobre Serviço) correspondente a lei
complementar nº 116, de 31 de julho de 2003, assim como suas respectivas alíquotas, associado ao cadastro mobiliário;
x Possuir cadastro único de contribuintes com a natureza física e jurídica, assim quanto os endereços de correspondência
totalmente integrado com o sistema de arrecadação;
x Registro do responsável pelo levantamento das informações do cadastro mobiliário em campo, sua data, bem como as
revisões efetuadas neste cadastro e sua data;
x Controle da situação da empresa: normal/ativa, baixada, pendente, suspensa, em fiscalização ou inscrição temporária,
registrando data e motivo;
x Controle do supersimples / simples nacional no cadastro de empresa, registrando alíquota e data da opção;
x Registrar todas as alterações sofridas no cadastro mobiliário, registrando a data, o responsável pelas alterações e os valores
anteriores;
x Possuir cadastro de sócios, bem como as informações referente à quantidade de quotas, qualificação, data inicial e final,
associado ao cadastro mobiliário;
x Permite a vinculação de um ou mais de um CNAE (Cadastro Nacional de Atividades Econômicas), associado ao cadastro
mobiliário;
x Possui tabela para o Cadastro Nacional de Atividade Econômica - CNAE versão 2.0, associada ao cadastro de Atividade
econômica do Município;
x Controlar o tipo de exigibilidade do ISSQN (Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza), como também o tipo de
enquadramento/regime especial de tributação, conforme modelo conceitual da ABRASF;
x Permitir cadastrar o cronograma de obrigatoriedade quanto à emissão da Nota Fiscal Eletrônica (NFS-e), assim como o tipo
obrigação do cronograma, data inicial, data final e dia para prorrogação, associado ao cadastro mobiliário;
x Permitir parametrizar o portal da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica (NFS-e), possibilitando e o gerenciamento de menus,
submenus e link;
PORTAL DO CONTRIBUINTE:
1.REQUISITOS GERAIS
x Permitir parametrizar o Portal do Contribuinte (Serviços Online), possibilitando o gerenciamento de menus, submenus e link;
x Permitir a emissão online de Alvará de Funcionamento, com item de segurança ativado (Captcha), para os contribuintes com
inscrições referenciadas ao cadastro de atividades econômicas do município, através da inscrição municipal;
x
x
x
x
x
x

Permitir a validação online de Alvará de Funcionamento, com item de segurança ativado (Captcha), para os contribuintes
com inscrições referenciadas ao cadastro de atividades econômicas do município, através do número de identificador/de
controle;
Permitir a emissão online de Cartão C.G.A, com item de segurança ativado (Captcha), para os contribuintes com
inscrições referenciadas ao cadastro de atividades econômicas do município, através do número da inscrição Municipal;
Permitir a validação online de Cartão C.G.A, com item de segurança ativado (Captcha), para os contribuintes com
inscrições referenciadas ao cadastro de atividades econômicas do município, através do número da inscrição Municipal;
Permitir a emissão online de Certidões, com item de segurança ativado (Captcha) para os contribuintes com inscrições
referenciadas aos cadastros imobiliário e mobiliário do município;
Permitir a emissão online de Documento de Arrecadação Municipal (DAM) de dívidas ativa, com item de segurança
ativado (Captcha) para os contribuintes com inscrições referenciadas aos cadastros imobiliário ou ao cadastro mobiliário
do município;
Permitir a emissão online de Documento de Arrecadação Municipal (DAM) de Parcelamento da dívida ativa, com item de
segurança ativado (Captcha) para os contribuintes com inscrições referenciadas aos cadastros imobiliário ou mobiliário
do município ;
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x
x
x
x
x
x
x

Gerar o espelho de Cadastro Imobiliário Online, com item de segurança ativado (Captcha) para os contribuintes com
inscrições referenciadas ao cadastro imobiliário do município;
Gerar o espelho de Cadastro Mobiliário Online, com item de segurança ativado (Captcha) para os contribuintes com
inscrições referenciadas ao cadastro mobiliário do município;
Gerar o extrato de lançamento Imobiliário Online, com item de segurança ativado (Captcha) para os contribuintes com
inscrições referenciadas ao cadastro imobiliário do município;
Permitir impressão Online do Documento de Arrecadação Muncipla (DAM) do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU),
com item de segurança ativado (Captcha) para os contribuintes com inscrições referenciadas ao cadastro imobiliário do
município, aplicando os encargos previsto na legislação municipal em caso de tributo vencido;
Permitir impressão online do Documento de Arrecadação Municipal (DAM) do Imposto de Serviços de Qualquer Natureza
- Autônomo, com item de segurança ativado (Captcha) para os contribuintes com inscrições referenciadas ao cadastro
mobiliário do município, aplicando os encargos previsto na legislação municipal em caso de tributo vencido;
Permitir impressão online do Documento de Arrecadação Municipal (DAM) do Imposto de Serviços de Qualquer
Natureza, com item de segurança ativado (Captcha) para os contribuintes com inscrições referenciadas ao cadastro
mobiliário do município, aplicando os encargos previsto na legislação municipal em caso de tributo vencido;
Permitir impressão online do Documento de Arrecadação Municipal (DAM) do Imposto de Serviços de Qualquer Natureza
Terceiro, com item de segurança ativado (Captcha) para os contribuintes com referenciadas ao cadastro único do
município, aplicando os encargos previsto na legislação municipal em caso de tributo vencido;
OBRIGATÓRIO ATENDER A 50% DOS ITENS ABAIXO NA CONTRATAÇÃO DOS SOFTWARES INTEGRADO DE
FOLHA DE PAGAMENTOS, PORTAL DO SERVIDOR E E-SOCIAL:

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

FOLHA DE PAGAMENTO
1.REQUISITOS GERAIS
Permitir o cadastro de pessoa com as seguintes informações pessoais: todos os documentos, endereço, grau de
instrução, estado civil, raça, nome dos pais, conjugue, naturalidade, tipo de sangue, deficiência, línguas estrangeiras e
foto.
Possuir cadastro de Entidade com informações referentes a: Tipo de Entidade, CNPJ, Dados dos responsáveis,
inscrição municipal e estadual, brasão, natureza jurídica, endereço complete
Permitir cadastro de servidor completo, reunindo informações admissionais, de pagamento e complementares.
Possuir cadastro de eventos/verbas onde possibilita que seja montado os próprios cálculos, sem necessidade de
modificação do sistema.
Permitir cadastro de dependentes com informações sobre o grau de parentesco que este possui com o servidor, o tipo de
dependência e sobre seu nascimento.
Possuir cadastro de eventos/verbas onde possibilita que seja montado os próprios cálculos, sem necessidade de
modificação do sistema.
Possuir cadastro de cargos associado ao grupo operacional, perfil profissional, vínculo empregatício e a tabela de
Classificação Brasileira de Ocupação ± CBO.
Possuir cadastro de contas da entidade com as seguintes informações: Nome da Conta, Número da conta, tipo, data de
abertura, banco, número do convênio para pagamento.
Permitir cadastramento de diversos regimes: Administrativo regime geral de previdência social (CLT), cargo
comissionado, estatutário e estagiários
Possuir cadastramento de tabelas individuais de (INSS, IRRF, Previdência Própria, Salário Família e Salário Família
Previdência Própria).
Possuir cadastro de banco com as informações já disponibilizadas pelo sistema referente aos bancos existentes.
Possuir cadastro de lotações completo contemplando: Órgão, unidades orçamentárias, centro de custo e local de
trabalho
Possuir cadastro de agencias bancária com as seguintes informações: Nome da Agencia, Banco, Endereço, contatos,
responsável.
Permitir o cadastramento de feriados com os seus tipos (cívico / religioso) e abrangência (nacional / estadual / municipal).
Possuir tabelas com informações que são utilizadas para exportação RAIS ± Relação Anual de Informações Sociais, tais
como (tipo de admissão, vínculo empregatício, motivos de desligamento, tipos de afastamentos, naturalidade, natureza
jurídica, tipo de salário
Possuir cadastro de plano de saúde com informações referentes aos planos e as respectivas faixas de idade, percentual
e valor.
Possuir cadastro de tabelas de salário mínimo com informações referentes ao período de vigência e valor naquele
período.
Possuir tabelas com informações que são utilizadas para exportação SEFIP - Sistema Empresa de Recolhimento do
FGTS e Informações à Previdência Social tais como (Categoria do Trabalhados, Ocorrência, Recolhimento, GPS).
Possuir cadastro especifico para estagiários
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x Possuir mecanismo para atualização das tabelas de INSS, IRRF, Salário Família e Salário Mínimo, sem que o usuário
necessite realizar tais cadastros
E-SOCIAL
Sistema de eSocial para atender o Decreto nº 8373/2014 que instituiu o Sistema de Escrituração Digital das Obrigações Fiscais,
Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial). Esse novo sistema de registro, elaborado pelo Governo Federal de forma padronizada e
simplificada. Porém, para que seja atendido o Decreto acima é necessário que atenda as seguintes características abaixo:
x Permitir realizar a qualificação cadastral, possibilitando filtrar o órgão, intervalos de admissão, gerar arquivo em lote e
importar o arquivo de retorno;
x Permitir importar o arquivo de retorno da qualificação cadastral, possibilitando visualizar e gerar relatório de inconsistências
contemplando os seguintes campos: CPF, NIS, NOME, ADMISSÃO E INCONSISTÊNCIA;
x Possuir rotina que possibilite ativar ou desativar grupos de eventos (inicial, tabela, não periódicos e periódicos) ou eventos
(S-1000, S-1005, S-1010 e etc).
x Permitir visualizar todos os campos relacionados aos layouts dos eventos;
x Possuir tela de envio dos arquivos e permitir a visualização dos campos seguintes: nome do arquivo, órgão, ambiente (real
ou teste), competência, número do protocolo de envio, data e horário do envio, recibo, ocorrência e status;
x Possibilitar gerar arquivos em lote;
x Possibilitar filtrar o órgão, mês e ano ao enviar os eventos/arquivos;
x O sistema deverá permitir á inclusão de novos eventos, alteração das configurações de dados de origem e layout de saída
dos eventos, como também a inativação dos eventos, tudo dinamicamente pelo administrador do sistema, sem a
necessidade de atualização da versão do sistema de folha de folha de pagamento;

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

PORTAL DO SERVIDOR
1.REQUISITOS GERAIS
Possuir rotina para cadastramento de (Informativos / Notícias) que serão exibidas diretamente no Portal
Possuir rotina que permite configurar a partir de que data os dados devem ser exibidos externamente no portal do
servidor
Permitir o cadastramento de e-mail dos servidores através do qual será enviado a senha e link de acesso ao Portal do
Servidor.
Permitir que seja efetuada solicitação on-line de login de acesso mediante preenchimento de formulário padrão
Permitir alteração de senha de diretamente no Portal.
Permitir que o funcionário efetue atualização on-line de seu endereço.
Permitir recuperação de senha de acesso automaticamente no e-mail cadastrado no Sistema.
Permitir que o servidor/empregado possa emitir seu Informe de Rendimentos.
Permitir que o servidor/empregado possa emitir seu Contracheque
Permitir que o servidor/empregado possa emitir sua Ficha Financeira.

8. DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO
8.1 O contratado obriga-se a:
a) fornecer os serviços de acordo com as especificações técnicas constantes no instrumento convocatório e no presente
contrato, nos locais determinados, nos dias e nos turnos e horários de expediente da Administração;
b) zelar pela boa e completa execução do contrato e facilitar, por todos os meios ao seu alcance, a ampla ação fiscalizadora dos
prepostos designados pelo CONTRATANTE, atendendo prontamente às observações e exigências que lhe forem solicitadas;
c) comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento do contrato;
d) arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e terceiros, por sua culpa, ou
em consequência de erros, imperícia própria ou de auxiliares que estejam sob sua responsabilidade, bem como ressarcir o
equivalente a todos os danos decorrentes de paralisação ou interrupção do fornecimento contratado, exceto quando isto ocorrer
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por exigência do CONTRATANTE ou ainda por caso fortuito ou força maior, circunstâncias que deverão ser comunicadas no prazo
de 48 (quarenta e oito) horas após a sua ocorrência;
e) manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de
habilitação e qualificação exigidas na licitação;
f) providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes, necessários à execução do
contrato;
g) efetuar pontualmente o pagamento de todas as taxas e impostos que incidam ou venham a incidir sobre as suas atividades
e/ou sobre a execução do objeto do presente contrato, bem como observar e respeitar as Legislações Federal, Estadual e
Municipal, relativas ao objeto do contrato;
h) adimplir os fornecimentos exigidos pelo instrumento convocatório e pelos quais se obriga, visando à perfeita execução deste
contrato;
i) promover, por sua conta e risco, o transporte dos bens;
j) executar, quando for o caso, a montagem dos equipamentos, de acordo com as especificações e/ou norma exigida, utilizando
ferramentas apropriadas e dispondo de infraestrutura e equipe técnica necessária à sua execução;
k) trocar, às suas expensas, o bem que vier a ser recusado;
l) manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e mão de obra para execução completa e eficiente
do transporte dos bens;
m) emitir notas fiscais/faturas de acordo com a legislação, contendo descrição dos bens, indicação de sua quantidade, preço
unitário e valor total.
9 - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE
9.1.O Município de Brejões obriga-se a:
a) efetuar o pagamento no tempo, lugar e forma estabelecidos no contrato.
b) fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato, dentro de, no máximo, 10 (dez) dias da
assinatura;
c) realizar o pagamento pela execução do contrato;
10. DO PAGAMENTO
10.1 O pagamento será realizado no prazo máximo de até 30 (trinta) dias, contados da apresentação da fatura, através de ordem
bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.
10.2.1 É vedada expressamente a realização de cobrança de forma diversa da estipulada neste Edital, em especial a cobrança
bancária, mediante boleto ou mesmo o protesto de título, sob pena de aplicação das sanções previstas no edital e indenização
pelos danos decorrentes.
10.3. O pagamento será precedido de consulta da regularidade fiscal, para comprovação de cumprimento dos requisitos de
habilitação estabelecidos neste edital.
10.3.1 Na hipótese de irregularidade na condição fiscal, o contratado deverá regularizar a sua situação perante o cadastro no
prazo de até 02 (dois) dias úteis, sob pena de aplicação das penalidades previstas no edital e seus anexos e rescisão do contrato.
10.4. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à contratação, ou, ainda, circunstância
que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará pendente até que o contratado providencie as medidas saneadoras.
Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a
Contratante.
10.5. A Administração deduzirá do montante a ser pago os valores correspondentes às multas e/ou indenizações devidas pelo
contratado.

Página 36 de 47

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: H1FHI5COZRVIFDDUC6SUCG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Brejões

Segunda-feira
22 de Fevereiro de 2021
39 - Ano - Nº 2624

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 007/2021

10.6. O desconto de qualquer valor no pagamento devido ao contratado será precedido de processo administrativo em que será
garantido à empresa o contraditório e a ampla defesa, com os recursos e meios que lhes são inerentes.
10.7. É vedado ao contratado transferir a terceiros os direitos ou créditos decorrentes do contrato.
10.8. Quando da ocorrência de eventuais atrasos de pagamento provocados exclusivamente pela Administração, o valor devido
deverá ser acrescido de compensação financeira, e sua apuração se fará desde a data de seu vencimento até a data do efetivo
pagamento, em que os juros de mora serão calculados à taxa de 0,5% (meio por cento) ao mês, ou 6% (seis por cento) ao ano,
mediante aplicação das seguintes fórmulas:
I=(TX/100)/365
EM = I x N x VP, onde:
I = Índice de compensação financeira;
TX = Percentual da taxa de juros de mora anual;
EM = Encargos moratórios;
N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela em atraso.
11- DAS SANÇÕES
11.1 O atraso injustificado na execução do contrato sujeitará o contratado às seguintes penalidades:
11.1.1
Advertência por escrito;
11.1.2 Multa de mora de 0,03% sobre o valor do contrato por dia de atraso, até o limite de 30 (trinta) dias, após o qual será
caracterizada a inexecução total do contrato;
11.1.3 Multa compensatória de 10% sobre o valor do contrato;
11.1.4 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não
superior a 02 (dois) anos;
11.1.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a
penalidade, que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois
de decorrido o prazo de 02 (dois) anos.
11.2
A inexecução total ou parcial do contrato sujeitará o contratado às seguintes penalidades:
11.2.1 Advertência por escrito;
11.2.2 Em caso de inexecução parcial, multa compensatória de 0,3% sobre o valor do contrato por ocorrência, até o limite de
30%;
11.2.3 Em caso de inexecução total, multa compensatória de 20%sobre o valor do contrato;
11.2.4 Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com a Administração, por prazo não
superior a 02 (dois) anos;
11.2.5 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que
será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo de 02
(dois) anos.
11.3
Quem, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar
documentação falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar
ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar
com o Município e, será descredenciado no Cadastro de Fornecedores do Município pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem
prejuízo da aplicação de multa em percentual equivalente à multa prevista para inexecução total do contrato e das demais
cominações legais.
11.4
As sanções de suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar e de declaração de
inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração poderão também ser aplicadas às empresas ou aos profissionais que
11.4.1 Tenham sofrido condenação definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no recolhimento de quaisquer
tributos;
11.4.2 Tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação;
11.5
Demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos ilícitos praticados.
11.6
As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em que seja assegurado ao licitante o contraditório
e a ampla defesa, com os meios e recursos que lhes são inerentes.
11.7
A multa será descontada da garantia do contrato e de pagamentos eventualmente devidos pela Administração.
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11.8
A sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública é de competência
exclusiva da Prefeitura Municipal.
11.9
As demais sanções são de competência exclusiva da Secretaria Municipal de Administração e Finanças.
12. DO FORNECIMENTO DOS SERVIÇOS
12.1. Forma e prazo de entrega:
12.2 Os serviços deverão ser prestados, de acordo a necessidade da Secretaria.
12.3 O prazo para entrega dos serviços serão contados a partir do recebimento da nota de empenho\ordem de fornecimento.
12.4. O prazo de fornecimentos dos serviços será de até 30 (trinta) dias corridos, a contar da AFS - Autorização de
Fornecimento de Serviços.
12.5. A Administração, levando em consideração as características do objeto, não julga necessária a apresentação de amostras.
13. DA DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA CONTRATAÇÃO
13.1. Poderão participar deste processo de aquisição interessados cujo ramo de atividade seja compatível com os objetos desta
compra.
13.2. Como condição prévia ao exame da documentação de habilitação da empresa detentora da proposta classificada em
primeiro lugar, será verificado à existência de sanção que impeça a participação, mediante:
13.3. Consulta Consolidada de Pessoa Jurídica do Tribunal de Contas da União (https://certidoes-apf.apps.tcu.gov.br/).
13.4. Não será aceita documentação vencida e nem protocolos, salvo os protocolos de pedido de revalidação dos documentos
constantes da documentação técnica;
13.5. As documentações deverão estar legíveis e identificadas, com as informações realçadas, sombreadas (principalmente as
publicadas no diário oficial) e separadas respeitando, necessariamente.
14. UNIDADE FISCALIZADORA
14.1. A Fiscalização do cumprimento do Contrato caberá a Secretaria Municipal de Administração, por servidor especificamente
designado para este fim.
15. DO MÉTODO DE LEVANTAMENTO DE PREÇOS
15.1. O valor estimado da contratação foi apurado em pesquisas de preço através de empresas prestadoras de serviços da região.
15.2. O Setor Responsável pela cotação, foi a Secretaria Municipal de Administração, que o fez através do Setor de Compras.

Marcelo Gonçalves Lima
Secretário Municipal de Administração
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ANEXO II ± MODELO DE PROPOSTA DE PREÇO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021
A
Prefeitura Municipal de Brejões
Ref.: PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021
Objeto:
Abertura dos envelopes:
Horário:
Apresentamos a Vossa Senhoria a nossa proposta de preços, detalhada na planilha anexa, para o fornecimento do objeto
de que trata o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 007/2021, conforme especificação constante do Termo de Referência deste Edital.
Os prazos para cumprimento do objeto são os que se seguem:
a) prazo de validade da proposta:
..... (....................) dias;
b) prazo para fornecimento: ..... (....................) dias.
Observação: atentar para os prazos previstos no edital.
Para tanto, nos propomos a fornecer os materiais licitados pelos preços unitários constantes da planilha de quantitativos
e preços unitários anexa e pelo preço global de R$ ______________ (
___________________________________________________ ).
Os dados da nossa empresa são:
a) Razão Social: ______________________________;
b) CNPJ n.º:
______________________________;
c) Endereço Completo: ______________________________;
d) Fone: ______________________________;
e) Fax (se houver):
______________________________;
f) E-mail: ______________________________;
g) Conta Bancária/Agência/Banco: ______________________________.
Local e data
__________________________________________
Assinatura e carimbo(do representante legal)
Observação: emitir em papel que identifique a licitante.
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MODELO DE PLANILHA DE PROPOSTA DE PREÇOS
PROPOSTA DE PREÇOS
LICITANTE:
END. COMERCIAL:
CEP:
INSC. ESTADUAL:
VALIDADE DA PROPOSTA:
DADOS BANCÁRIOS:
OBJETO:
ITEM

...

UF:
FONE/FAX:
CNPJ:
REPRESENTANTE LEGAL:

CONTATO:

PLANILHA DE QUANTITATIVOS E PROPOSTA DE PREÇOS
VALOR
FORMA
QUANTIDADE
2
UNITÁRIO

DISCRIMINAÇÃO

VALOR
3
TOTAL

MARCA

[O Licitante deve preencher a Proposta
conforme discriminação, unidade e
quantidade para o item que ofertar preço,
de acordo com o Termo de Referência ±
Anexo I] O erro na discriminação ensejará
a desclassificação.

VALOR TOTAL:
VALOR TOTAL (POR EXTENSO):
4

VALOR TOTAL DA PROPOSTA :
Declaramos, que no preço ofertado estão inclusas todas as despesas necessárias para o fornecimento do objeto, sendo de nossa
exclusiva responsabilidade as despesas como transporte, alimentação, proventos, encargos sociais, impostos, taxas, tributos,
emolumentos, contribuições sociais, fiscais, para fiscais, seguros e demais despesas inerentes, estando o preço ofertado
correspondendo, rigorosamente, com às especificações do objeto licitado, estamos ciente de que não cabe quaisquer
reivindicações devidas a erros nessa avaliação, para efeito de solicitar revisão de preços por recolhimentos determinados pela
autoridade competente.
Por esta proposta, ainda, declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente aos da Lei 10.520/02, da Lei
nº 8.666/93, e às cláusulas e condições constantes do Edital do Pregão Eletrônico nº 007/2021.
RESPONSÁVEL LEGAL DA LICITANTE
_________________,
_____/____/____
_____________________
LOCAL
DATA ASSINATURA E CARIMBO COM CNPJ E CPF DO REPRESENTANTE
Observações: A proposta deverá indicar aos dados bancários em que serão creditados os pagamentos durante a execução do
contrato.

2

Para fins de julgamento da proposta e posterior registro de preço, serão consideradas até duas casas decimais.
O valor total para cada item será o valor unitário multiplicado pela quantidade total estimada.
O Valor Total da Proposta corresponde a soma de todos os itens para os quais o licitante ofertar proposta.

3
4
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 010/2021
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS N° xxx/2021
CONTRATO DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS
QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE
BREJÕES
E
A
EMPRESA
...................................................... SELECIONADA DE
ACORDO COM O PREGÃO ELETRÔNICO Nº
007/2021.
O MUNICÍPIO DE BREJÕES, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no C.N.P.J/MF sob o n. 14.197.768/0001-01, com
sede na Rua Prefeito Mário Meireles, nº 81, Centro, Brejões±BA, CEP 45.325-000, representado, neste ato, por seu Prefeito,
Alessandro Rodrigues Brandão Correia , adiante denominado CONTRATANTE, e, do outro lado, a Empresa........................,
pessoa jurídica de direito privado, inscrita no C.N.P. J/MF sob o nº........................., com sede à ......., nº ......, Bairro......., Cidade UF, representada, neste ato, por ................., inscrita no CPF sob nº ................, RG ..........., residente e domiciliado à ..............,
nº......., Bairro......, Cidade-UF, doravante designada CONTRATADA, vencedora do Pregão Eletrônico n.º 007/2021, resolvem
celebrar o presente contrato sob as seguintes cláusulas e condições:
CLÁUSULA PRIMEIRA - FUNDAMENTO DO INSTRUMENTO
1.0. O presente contrato resulta da homologação do Pregão Eletrônico n.º 007/2021, pelo Prefeito Municipal de Brejões, realizada
s
com fundamento nas Leis Federais nº 10.520/02 e 8.666/93 e suas alterações e Decreto nº 10.024, de 20 de Setembro de 2019 .
CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO
1.0. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de locação dos sistemas integrados de PPA ± Plano
Plurianual, LDO ± Lei de Diretrizes Orçamentarias, LOA-Lei Orçamentaria Anual, Contabilidade Pública, Tesouraria, Portal da
Transparência (Lei 131), Licitações, Compras, Convênios, Contratos, Patrimônio, Almoxarifado, Protocolo, sistemas integrados de
Arrecadação Municipal, Nota Fiscal Eletrônica, Portal do Contribuinte, sistemas integrados de Prontuário Eletrônico,
Gerenciamento de Samu e sistemas integrados de Folha de Pagamento e Portal do Servidor, conforme especificações constantes
no Anexo I deste contrato:
2.0. As quantidades são estimadas em função de possível necessidade, não implicando em obrigação de serem
solicitadas em sua totalidade.
CLÁUSULA TERCEIRA - DAS ESPECIFICAÇÕES
1.0.
Fazem parte integrante do presente Contrato, como se estivessem integral e expressamente reproduzidos, o Edital do
Pregão Eletrônico n.º 007/2021 e seus anexos, e a proposta apresentada pela CONTRATADA e demais documentos
compreendidos no processo de Licitação, do conhecimento e aceitação da CONTRATADA.
CLÁUSULA QUARTA ± DO VALOR
1.0. O valor do presente contrato é de R$ .................... (.....................). Estão igualmente inclusos no preço do objeto ora
contratados, todos os custos diretos ou indiretos e as incidências fiscais requeridos para sua execução, de acordo com as
condições estipuladas no Edital, especificações e demais documentos da licitação.
CLÁUSULA QUINTA - FORMA DE PAGAMENTO
1.0. Pela execução do presente contrato, a contratante pagará a contratada o correspondente aos quantitativo do item,
efetivamente prestado, apurados com base na proposta de preço unitário da CONTRATADA, parte integrante deste contrato, até
o dia 10 (dez) do mês subsequente, com a apresentação da nota fiscal.
CLÁUSULA SEXTA - DOS PRAZOS
1.0. Este contrato tem vigência a contar da data de sua assinatura no período de 11 (onze) meses, podendo ser renovado por
igual período.
Parágrafo Primeiro
O serviço deverá ser prestados em normais condições de uso, após o recebimento da Autorização de Fornecimento
expedida pela CONTRATANTE, observando o quantitativo solicitado e o local determinados na respectiva Autorização de
fornecimento.
Parágrafo Segundo
As modificações ou prorrogações necessárias, somente serão admitidas se previamente autorizados pela CONTRATANTE.
CLÁUSULA SÉTIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS
1.0. Os recursos necessários destinados a este contrato são oriundos da Fazenda Municipal
UNIDADE: 02.03.01 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Atividade/projeto: 2.005 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
Página 41 de 47

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: H1FHI5COZRVIFDDUC6SUCG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
22 de Fevereiro de 2021
44 - Ano - Nº 2624

Brejões

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 007/2021

Elemento de despesa: 3.3.9.0.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURIDICA
Fonte: 00 Recursos Ordinários
UNIDADE: 02.07.01 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE E SANEAMENTO
Elemento de despesa: 2.027 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO FUNDO DE SAUDE E SANEAMENTO
2.031 - MANUT. DAS AÇÕES DO BLOCO DA MEDIA E ALTA COMPLEX.(SAMU/FAE/HPP)
3.3.9.0.39.00 OUTROS SERV TERCEIROS - P. JURÍDICA
Fonte: 02 - Receitas da Saúde ± 15 / 14 - Transferências de Recursos ± SUS
CLÁUSULA OITAVA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
1.0. A emissão das ordens de fornecimento para entrega do objeto licitado de acordo com a solicitação da Secretaria Municipal de
Infraestrutura, as quais deverão ser apresentadas à CONTRATADA informando a quantidade solicitada e local para prestação do
serviço.
2.0. Efetuar os pagamentos até o dia 10 (dez) do mês subsequente, correspondente ao quantitativo do item, efetivamente
prestados pela CONTRATADA, apurados com base na proposta de preço unitário da CONTRATADA, após a apresentação da
respectiva nota fiscal.
CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
1.0. Cumprir e fazer cumprir as normas e instruções editadas pela Licitante e pelo Poder Público Municipal de referência ao objeto
desta licitação.
2.0. Se responsabilizar financeiramente, sem prejuízo de medidas outras que possam ser adotadas, por quaisquer danos
causados à União, Estados ou ao Município, e ainda a outrem, em função da execução do CONTRATO objeto desta Licitação.
3.0. Dispor de toda mão-de-obra necessária à prestação do serviço, obrigando-se ao fiel cumprimento de todas as obrigações e
exigências decorrentes da legislação trabalhista, de previdência social e de seguro pela qual é responsável.
4.0. Assumir e a promover sob sua exclusiva responsabilidade e à sua custa, o pagamento de todos os impostos, taxas e
quaisquer outros tributos de origem federal, estadual e municipal, vigentes na data de assinatura do presente instrumento, sob o
fornecimento do item, ora contratado ou gerado por fatos ligados à execução do contrato, como também manter-se inteiramente
quite com as contribuições previdenciárias, mediante rigorosa comprovação de ausência de débitos para com os órgãos públicos.
5.0. Prestar o serviço, na quantidade solicitada na SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE
BREJÕES, nos locais determinados na Ordem de Fornecimento, após o recebimento da Ordem de Fornecimento emitida.
6.0. O item fornecido deverá apresentar qualidade, especificações e classificações idênticas àquelas apresentadas no momento
da classificação.
7.0. Não serão computados no montante recebido, os veículos que, após a seleção, forem considerados impróprios para
utilização, sendo devolvidos ao fornecedor.
9.0. Em caso de reprovação do produto por quaisquer irregularidades constatadas pelo MUNICÍPIO, será imediatamente devolvido
e o fornecedor terá no máximo 24 (vinte e quatro) horas para providenciar a troca.
CLÁUSULA DÉCIMA - DO INADIMPLEMENTO E SANÇÕES
1.0. O descumprimento de qualquer das obrigações previstas neste contrato notadamente as referentes a prazo de entrega do
serviço deste ajuste, em perfeitas condições de utilização, sem justificativa expressamente aceita pela CONTRATANTE,
apresentada por escrito pela CONTRATADA antes da data prevista inicialmente para a conclusão do objeto licitado, sujeitará a
mesma a todas as sanções previstas na Lei n.º 8666/93, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, tais como:
1.0.1. Advertência;
1.0.2. Multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado do contrato, por cada dia de atraso na execução do objeto licitado;
1.0.3. Suspensão da participação em licitações da concedente pelo período de 02 anos;
1.0.4. 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.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA ± DA RECOMPOSIÇÃO DE PREÇOS
1.0. O valor do preço do item, objeto da presente licitação poderá ser recomposto, através de respectivo termo de recomposição
de preços, mediante prévia solicitação da Contratada devidamente justificada e aceito pelo SECRETARIA MUNICIPAL DE
ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE BREJÕES, ocorrendo fatos imprevisíveis, que alterem o equilíbrio econômico-financeiro do
contrato.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA RESCISÃO DO CONTRATO
1.0. A inexecução total ou parcial do contrato constitui motivo de rescisão unilateral do ajuste, bem assim o cometimento das
demais hipóteses previstas no artigo 78 da Lei 8.666/93.
2.0. As multas contratuais serão descontadas dos pagamentos a que fizer jus a CONTRATADA e, quando insuficientes, podendo
ser cobrada judicialmente se necessário.
3.0. Fica expressamente proibida a subcontratação, cessão ou transferência, no todo ou em parte, dos serviços contratados, salvo
por motivos comprovadamente relevantes e convincentes para que, a exclusivo juízo da CONTRATANTE, esta possa aceitar
quaisquer das situações aqui mencionadas, o que será formalizado por escrito.
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4.0. Este contrato poderá ser rescindido, além da hipótese da cláusula anterior, nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas
alterações.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FISCALIZAÇÃO
1.0. Aos fiscais, designados pela CONTRATANTE, é assegurado o direito de ordenar a suspensão dos serviços sem prejuízo de
penalidades a que ficar sujeita a contratada e sem que este tenha direito a indenização, no caso de não ser atendida qualquer
reclamação sobre a prestação dos serviços.
Parágrafo Primeiro
A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da CONTRATANTE, não excluindo nem reduzindo a responsabilidade da
CONTRATADA.
Parágrafo Segundo
A CONTRATANTE procederá a fiscalização do item, e de todo o contrato, devendo a CONTRATADA permitir o livre acesso dos
fiscais designados pela CONTRATANTE, sempre que esta entender necessário, às instalações, assim como a todos os
documentos que comprovem a manutenção das condições que possibilitaram a habilitação da CONTRATADA no processo
licitatório respectivo.
CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DO FORO
1.0. Fica eleito o Foro da Comarca do Município de Brejões - Bahia, independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial,
para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente instrumento, renunciando as partes a qualquer outro por mais privilegiado que
seja.
2.0. E por terem assim ajustado, assinam o presente instrumento em 03 (três) vias de igual teor e forma, na presença de duas
testemunhas que também o subscrevem, para que produza seus efeitos jurídicos.
Brejões - BA, .......... de ................ de 2021.
Alessandro Rodrigues Brandão Correia
Prefeitura Municipal de Brejões
CONTRATANTE
CONTRATADA
Testemunhas:
____________________________________
Nome:

____________________________________
Nome:
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Modalidade de Licitação - PREGÃO ELETRÔNICO

Número 007/2021

ANEXO IV - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PROTEÇÃO AO TRABALHO DO MENOR

Declaramos, sob as penas da lei, em atendimento ao quanto previsto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal, para os
fins do disposto Lei 8.666/93, que não empregamos menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre,
( ) nem menor de 16 anos.
( ) nem menor de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

_______________ _____de __________________ de 2021.

_________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / CARIMBO DE CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / CPF/ ASSINATURA
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Modalidade de Licitação - PREGÃO ELETRÔNICO

Número 007/2021

ANEXO V - MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DE
HABILITAÇÃO.

Declaramos sob as penas da lei, especialmente em face do quanto disposto na Lei Federal n. 8.666/93 e Lei n. 10.520/02, o pleno
conhecimento e atendimento às exigências de habilitação, cientes das sanções factíveis de serem aplicadas.

_______________ _____de __________________ de 2021.

_________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / CARIMBO DE CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / CPF/ ASSINATURA

Página 45 de 47

CERTIFICAÇÃO DIGITAL: H1FHI5COZRVIFDDUC6SUCG

Esta edição encontra-se no site oficial deste ente.

Segunda-feira
22 de Fevereiro de 2021
48 - Ano - Nº 2624

Brejões

EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 007/2021

Modalidade de Licitação - PREGÃO ELETRÔNICO

Número 007/2021

ANEXO VI - MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Em cumprimento ao Instrumento Convocatório acima identificado, declaramos para os fins da parte final do inciso VII do artigo 4º
da Lei Federal nº 10.520/02, termos conhecimento de todas as informações e das condições para o cumprimento das obrigações
objeto da licitação, e ainda:
Para os fins do tratamento diferenciado e favorecido de que cogita a Lei Complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar
nº 147, de 07 de Agosto de 2014, declaramos:
( ) Que não possuímos a condição de microempresa, nem a de empresa de pequeno porte.
( ) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão pública , na condição de microempresa e que não
estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art . 3º da Lei Complementar nº 123/06.
( ) Que estamos enquadrados , na data designada para o início da sessão pública , na condição de pequeno porte e que não
estamos incursos nas vedações a que se reporta § 4º do art . 3º da Lei Complementar nº 123/06.
( ) para os efeitos do § 1º do art. 43 da Lei complementar nº 123/06, alterada pela Lei Complementar 147/2014, haver restrição na
comprovação da nossa regularidade fiscal e trabalhista, a cuja regularização procederemos no prazo de 5 (cinco) dias úteis, cujo
termo inicial corresponderá ao momento da declaração do vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da
Administração Pública , cientes de que a não-regularização da documentação , no prazo previsto implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal 8.666/93, especialmente a definida no art. 86 .

____________________ _____de __________________ de 2021.

_________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / CARIMBO DE CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / CPF/ ASSINATURA
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Modalidade de Licitação - PREGÃO ELETRÔNICO

Número 007/2021

ANEXO VII - MODELO DE DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

(Identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de (Identificação completa da
licitante) doravante denominado (Licitante) para fins de participação no certame licitatório acima identificado, declaro, sob as penas
da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:

1. a proposta apresentada para participar desta licitação foi elaborada de maneira independente por mim e o conteúdo da
proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante
potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
2. a intenção de apresentar a proposta elaborada para participar desta licitação não foi informada, discutida ou recebida de
qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;
3. que não tentei, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de
fato desta licitação quanto a participar ou não dela;
4. que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não será, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato desta licitação antes da adjudicação
do objeto;
5. que o conteúdo da proposta apresentada para participar desta licitação não foi, no todo ou em parte, direta ou
indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do órgão licitante antes da abertura oficial das propostas;
e
6. que estou plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detenho plenos poderes e informações para
firmá-la.

_______________ _____de __________________ de 2021.

_________________________________________________
RAZÃO SOCIAL / CNPJ / CARIMBO DE CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL / CPF/ ASSINATURA
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