EDITAL DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL
I.

REGÊNCIA LEGAL
LEI FEDERAL 10.520/02, SUBSIDIARIAMENTE A LEI 8.666/93 E A LEI COMPLEMENTAR 123/2006

II.
ÓRGÃO INTERESSADO/ SETOR
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, FUNDO MUNICIPAL DE
SAÚDE, SECRETARIA MUNICIPAL DE ADM. GERAL,

III.

MODALIDADE
PREGÃO PRESENCIAL Nº 012 /2017

IV.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 128/2017

V.

TIPO DE LICITAÇÃO
MENOR PREÇO

VI.

REGIME DE EXECUÇÃO
PARCELADA

VII.

CRITÉRIO DE JULGAMENTO
MENOR PREÇO GLOBAL

VIII.
OBJETO
Constitui objeto desta licitação, a contratação de empresa especializada em locação e
manutenção preventiva e corretiva de Sistema Software e Assessoria Técnica, incluído
implantação, treinamento e suporte técnico e atualização dos sistemas para manutenção das
Secretarias deste Município de Baixa Grande Ba, constantes no Anexo I – Termo de Referência .
IX - LOCAL E DATA PARA O RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS, DOCUMENTOS RELATIVOS À HABILITAÇÃO E INÍCIO DA ABERTURA
DOS ENVELOPES.
DATA: 30 DE MARÇO DE 2017
HORÁRIO: 09:00 HORAS
LOCAL: AV. 2 DE JULHO, 737 – BAIXA GRANDE- BAHIA
X. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
UNIDADE:
Sec.
Municipal de Adm.
Geral;
Sec. De Educação,
Cultura, Esporte e
Lazer;
Sec. De Saúde, Sec.
De Ass. Social.

PROJETO/ATIVIDADE:
2005-2029-2010- Elemento de despesa:
2046- Manutenção e Administração de
Pessoal/Serviços Técnicos Administrativos e 3.3.9.0.39.00- Outros Serv. De
Terceiros – Pessoa Jurídica.
Encargos Gerais.
FONTE
DE
RECURSO:
00-Recursos
Ordinários, 01- Receita de Imposto e Transf.
De Imposto Educação 25%; 02-Receitas de
Impostos – Saúde – 15% - SUS

XI. PRAZO DE EXECUÇÃO
12 HORAS APÓS ORDEM DE FORNECIMENTO
XII.LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL
LOCAL, HORÁRIO E MEIO DE COMUNICAÇÃO PARA ESCLARECIMENTOS SOBRE ESTE EDITAL , As informações e esclarecimentos necessários
ao perfeito conhecimento do objeto desta licitação serão prestados pelo pregoeiro e sua equipe de apoio, diariamente, das 08:00 às
12:00 horas, na sala de Comissão de Licitação, sito na avenida 2 de Julho, nº 737, ou pelo telefone (74) 32581165 ou pelo site
licitacao@baixagrande.ba.gov.br

Pregoeiro responsável

Sonia Lobo da Silva
Pregoeira Oficial
Decreto nº. 11/2017
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XIII - CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO
13.1. Somente serão admitidas a participar da licitação as empresas que apresentarem os interessados
credenciados, que atenderem a todas as exigências de habilitação contidas neste edital e seus anexos e, que
pertençam ao ramo de atividade pertinente o objeto licitado.
13. 2. Não será admitida a participação de empresas em consórcio nesta Licitação.
13.3.Será permitida a sub-contratação de empresas ou pessoas físicas que prestam serviços especializados
necessários ao cumprimento do contrato que serão atestados pela Contratante comprovando, através de
declaração formal da sub-contratada que se comprometerá executar a parcela do serviço para a qual está
fornecendo a atestação técnica.
XIV - PROCEDIMENTO LICITATÓRIO
14.1. O procedimento licitatório obedecerá, integralmente, as disposições das Leis Federais nº. 10.520 de
17 de julho de 2002 e nº. 8.666, de 21 de junho de 1993 e Lei Complementar 123/2006.
XV - CREDENCIAMENTO
15.1. Reputa-se credenciada a pessoa física regularmente designada para representar a licitante no
processo licitatório.
15.2 O credenciamento de sócios far-se-á através da apresentação do ato constitutivo, estatuto ou contrato
social, e no caso das sociedades por ações, acompanhado do documento de eleição e posse dos
administradores e documento de identificação dos mesmos.
15.3 O credenciamento de mandatários far-se-á mediante a apresentação de procuração por instrumento
público ou particular que contenha, preferencialmente, o conteúdo constante do modelo do ANEXO III,
devendo ser exibida, no caso de procuração particular, a prova da legitimidade de quem outorgou os
poderes e documento de identificação dos mesmos.

15.4 Cada licitante poderá credenciar apenas um representante, ficando este adstrito a apenas uma
representação
15.5.Iniciada a sessão pública do pregão, não cabe desistência da proposta.
XVI - PROPOSTA DE PREÇOS - ENVELOPE "A"
16.1.1 A Proposta de Preços deverá ser entregue em envelope lacrado, indevassável e rubricado pelo
representante legal da empresa ou por seu mandatário identificado como Proposta de Preços, endereçada
ao Pregoeiro, com indicação dos elementos constantes dos itens III e VIII deste Edital, além da Razão Social
da empresa (modelo abaixo).
NOME DA LICITANTE PROPONENTE
A
PREFEITURA MUNICPAL DE BAIXA GRANDE
ENDEREÇO: AV. 2 DE Julho, 737 – BAIXA GRANDE - BA
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ENVELOPE A - "PROPOSTA DE PREÇOS "
PREGÃO PRESENCIAL NO

012/2017

16.1.2. A proposta de preços deverá estar em original, datilografada ou digitada apenas no anverso, sem
emendas, rasuras, ressalvas ou entrelinhas, rubricada em todas as folhas, datada e assinada pelo
representante legal da licitante, ou por seu mandatário, sendo necessária, nesta última hipótese, a juntada
da procuração que contemple expressamente este poder.
16.1.3 Ocorrendo divergência entre o preço por item em algarismo e o expresso por extenso, será levado
em conta este último.
16.1.4. A proposta apresentada deverá incluir todas e quaisquer despesas necessárias para o fiel
cumprimento do objeto desta licitação, inclusive todos os custos com material de consumo, salários,
encargos sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da contratada, como também fardamento,
transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos
utilizados, depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos
que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela contratada das obrigações.
16.1.5. Os preços cotados deverão ser referidos à data de recebimento das propostas, considerando a
condição de pagamento à vista, não devendo, por isso, computar qualquer custo financeiro para o período
de processamento das faturas.
16.1.6 A proposta de preços terá prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data fixada no item
X do preâmbulo para início da sessão pública, facultado, porém, aos proponentes estender tal validade por
prazo superior.
16.1.7 Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na
formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
16.1.8 Não será considerada qualquer oferta de vantagem não prevista neste instrumento, nem propostas
com preço global ou unitário simbólico, irrisório ou de valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos
e salários de mercado, acrescidos dos respectivos encargos.
16.1.9 Serão desclassificadas as propostas que não atenderem às condições e exigências deste Instrumento
ou que consignarem valor global superior aos praticados no mercado ou com preços manifestamente
inexeqüíveis, assim considerados aqueles que não venham a ter demonstrada sua viabilidade através de
documentação que comprove que os custos dos insumos são coerentes com os de mercado e que os
coeficientes de produtividade são compatíveis com a execução do objeto do contrato.
16.1.10 A formulação da proposta implica para o proponente a observância dos preceitos legais e
regulamentares em vigor, tornando-o responsável pela fidelidade e legitimidade das informações e dos
documentos apresentados.
XVII - HABILITAÇÃO - ENVELOPE B
17.1. As licitantes deverão incluir no Envelope B – HABILITAÇÃO a seguinte documentação abaixo que
poderá ser apresentada em original, cópia autenticada ou cópia simples acompanhada do original para ser
autenticada pelo Pregoeiro ou sua equipe de apoio, em envelope lacrado, no qual possam ser identificados o
nome ou razão social, modalidade, número e data da licitação, além da expressão Habilitação (modelo
abaixo), podendo o Pregoeiro, antes da homologação, solicitar o documento original para verificação.
NOME DA LICITANTE PROPONENTE:
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A PREFEITURA MUNICPAL DE BAIXA GRANDE
ENDEREÇO: AV. 2 DE JULHO, 737, BAIXA GRANDE - BAHIA
ENVELOPE B - "DOCUMENTOS PARA HABILITAÇÃO"
PREGÃO PRESENCIAL NO

012/2017

Na habilitação exigir-se-á das interessadas:
17.2.1. A Habilitação Jurídica será comprovada mediante a apresentação do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social em vigor, devidamente registrado, em se tratando de sociedades comerciais e, no caso de
sociedade por ações, acompanhado da documentação pertinente à investidura de seus atuais
administradores nos respectivos cargos.
17.2.2. A Regularidade Fiscal 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 Municipal, 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;
d) Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do licitante;
e) Prova de regularidade relativa a Seguridade Social (INSS), mediante a apresentação da Certidão Negativa
de Débitos/CND e do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), mediante a apresentação do
Certificado de Regularidade do FTGS/CRF.
f) Prova de regularidade perante a justiça do trabalho – CNDT (Lei nº 12.440 de 7 de julho de 2012).
g) Prova de regularidade para com a Fazenda Federal através de certidão expedida pela Secretaria da
Receita Federal e certidão da dívida ativa da União emitida pela Procuradoria da Fazenda Nacional;
Obs: À partir de 03 de novembro de 2014, as certidões que fazem parte da prova de
regularidade fiscal de todos os tributos Federais, inclusive contribuições previdênciarias, tanto
no âmbito da Receita Federal como no âmbito da Procuradoria da Fazenda Nacional, serão
unificadas, conforme Portaria MF 358, de 05 de setembro de 2014, alterada pela portaria MF nº
443, de 17 de outubro de 2014.
18. Declaração do cumprimento ao disposto no inciso XXXIII, do art. 7º, da Constituição Federal, através da
apresentação de declaração que comprove a inexistência de menor no quadro da empresa conforme o
modelo do Anexo VI.
18.1. A Qualificação Técnica será comprovada através da apresentação dos seguintes documentos:
18.11. Declaração do licitante de que tomou conhecimento de todas as informações e das condições para o
cumprimento das obrigações objeto da licitação, conforme modelo constante do Anexo V.
XIX– PROCEDIMENTO DA LICITAÇÃO
19.1. FASE INICIAL
19.1.2. A partir do horário previsto no Edital, terá início a sessão pública do pregão, com a divulgação das
propostas de preços recebidas e em consonância com as especificações e condições detalhadas pelo edital;
19.1.3 Iniciada a sessão pública do pregão e efetuada a entrega dos Envelopes A e B, com a respectiva
documentação, não cabe desistência da proposta.
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19.1.4 A abertura dos envelopes relativos aos documentos das propostas e de habilitação será realizada
sempre em ato público, do qual se lavrará ata circunstanciada assinada pelos licitantes e pelo pregoeiro.
19.1.5 O pregoeiro procederá à abertura dos Envelopes A, conferirá e examinará as propostas nele
contidas, bem como a regularidade das mesmas.
19.1.5.1 Havendo necessidade de apresentação de demonstração de compatibilidade do bem, o pregoeiro
fixará prazo para sua realização, devendo ser notificados todos os participantes, ficando esclarecido que a
desconformidade e incompatibilidade da amostra com os requisitos e especificações do instrumento
convocatório implicará na desclassificação da proposta e que a não apresentação será reputada desistência,
com as conseqüências estabelecidas em lei.
19.1.6 O pregoeiro, após o exame e conferência das propostas, classificará a de menor preço e aquelas que
tenham apresentado valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) relativamente à de menor
preço.
19.1.7 Quando não forem verificadas, no mínimo, 03 (três) propostas escritas de preços nas condições
definidas no item anterior, o pregoeiro classificará as propostas subseqüentes de menor preço, até o
máximo de 03 (três), para que seus autores participem dos lances verbais, quaisquer que sejam os preços
oferecidos nas propostas escritas.
19.1.8 No caso de empate entre duas ou mais propostas, o pregoeiro selecionará todas as propostas em
condições de igualdade para a etapa competitiva de lances verbais.
19.1.9 Havendo apenas uma proposta, desde que atenda a todas as condições do edital e esteja com o
preço compatível com os praticados no mercado, esta poderá ser aceita, devendo o pregoeiro negociar,
visando obter preço melhor.
19.1.10 Quando todas as propostas escritas forem desclassificadas, o pregoeiro suspenderá o pregão e
estabelecerá uma nova data, com prazo não superior a 03 (três) dias úteis, para o recebimento de novas
propostas.
19.2 ETAPA COMPETITIVA DE LANCES VERBAIS
19.2.1 Após a classificação das propostas, será dado início à etapa de apresentação de lances verbais pelos
proponentes selecionados, que deverão, de forma sucessiva e distinta, apresentar seus lances, a começar
com o autor da proposta selecionada de maior preço e seguido dos demais, em ordem decrescente, até que
não haja mais cobertura da oferta de menor valor.
19.2.2 A desistência em apresentar lance verbal, quando convocado pelo pregoeiro, implicará a exclusão do
licitante da etapa de lances e na manutenção do último preço apresentado pelo licitante, para efeito de
ordenação das propostas.
19.2.3 Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de
menor preço e o valor estimado para a contratação.
19.2.4 Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o pregoeiro examinará a
aceitabilidade de todas as propostas classificadas, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a
respeito.
19.2.5 Em caso de empate, será assegurada, nos termos da Lei complementar nº 123/06, a preferência de
contratação para as microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime diferenciado e
favorecido, nos termos que se seguem:
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19.2.6.1 Entendem-se por empate as situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e
empresas de pequeno porte sejam até 5% (cinco por cento) superiores à proposta mais bem classificada.
19.2.6.2 Nesta hipótese, a microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada poderá
apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, situação em que será
adjudicado em seu favor o objeto licitado.
19.2.6.2.1 O direito a ofertar proposta de preço inferior somente será deferido às licitantes que estejam
presentes na sessão e deverá ocorrer no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos
lances, sob pena de preclusão.
19.2.7 Sempre que houver sorteio deverá ser lavrada ata específica.
19.2.8 Sendo aceitáveis as propostas, o pregoeiro dará início à fase de habilitação com a abertura do
envelope contendo a documentação de todas as proponentes, confirmando as suas condições de habilitação.
19.2.9 Constatado o atendimento pleno às exigências editalícias, o licitante habilitado será declarado
vencedor.
19.2.10 Se a oferta não for aceita ou se o licitante desatender às exigências habilitatórias, o pregoeiro
examinará a oferta subseqüente, na ordem de classificação, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à
habilitação do proponente e assim sucessivamente até a apuração de uma proposta que atenda às
condições estabelecidas neste edital, sendo o respectivo licitante declarado vencedor.
19.2.11 A existência de restrição na comprovação da regularidade fiscal das microempresas e empresas de
pequeno porte sujeitas ao regime da Lei Complementar nº 123/06 não implica a inabilitação automática da
licitante.
19.2.12 Para a contratação, será observada, em caso de negociação, proposta de preços readequada ao
que foi ofertado no lance verbal, que deverá guardar compatibilidade com a proposta escrita.
XX - RECURSOS E IMPUGNAÇÕES
20.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa poderá
solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão.
20.2 Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de até 24 (vinte e quatro) horas.
20.3. Acolhida à petição contra o ato convocatório, será designada nova data para realização do certame.
20.4.Declarado o licitante vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a
intenção de recorrer, cuja síntese será lavrada em ata, quando lhe será concedido o prazo de 03 (três) dias
úteis para a apresentação das razões do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados para
apresentar contra-razões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do
recorrente.
20.5. A falta de manifestação imediata e motivada do licitante para recorrer da decisão do pregoeiro
importará a decadência do direito de recurso e conseqüentemente à adjudicação do objeto da licitação ao
licitante vencedor.
20.6.Quando mantida a decisão, será realizado pelo Pregoeiro no prazo de até 03 (três) dias úteis a
instrução e o encaminhamento dos recursos à autoridade superior.
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20.7. A autoridade superior do órgão promotor do pregão terá o prazo de até 03 (três) dias úteis para
decidir o recurso.
20.8.O recurso contra a decisão do pregoeiro terá efeito suspensivo.
20.9.O acolhimento do recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
XXI – ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO
21.1. Não havendo a manifestação de recurso, o pregoeiro adjudicará o objeto da licitação à proponente
vencedora, para posterior homologação do resultado pela autoridade superior.
21.2. Ocorrendo à manifestação da interposição de recurso e decididos os recursos eventualmente
interpostos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade superior adjudicará o objeto
licitado ao licitante vencedor, homologando, em seguida, o procedimento licitatório.
21.3. A homologação e a adjudicação do objeto desta licitação não implicará direito à contratação.
XXII – CONTRATAÇÃO
22.1 O adjudicatário será convocado para assinar o termo do contrato e a respectiva Ordem de Serviço, no
prazo de até 10 (dez) dias corridos, sob pena de decair do direito à contratação, sem prejuízo das
sanções previstas na Lei 8.666/93 e 10.520/02.
22.1.1 Às microempresas e empresas de pequeno porte beneficiárias do regime diferenciado e favorecido
da Lei Complementar nº 123/06, que se sagrem vencedoras do certame e que contem com alguma restrição
na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 2 (dois) 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 Pública, para a regularização da documentação, pagamento ou
parcelamento do débito, e emissão de eventuais certidões negativas ou positivas com efeito de certidão
negativa.
22.1.2 A não-regularização da documentação no prazo previsto implicará decadência do direito à
contratação, sem prejuízo das sanções previstas na Lei Federal nº 8.666/93, especialmente a definida no
art. 86, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação,
assegurando-se às microempresas e empresas de pequeno porte em situação de empate o exercício do
direito de preferência.
22.1.3 Na hipótese da não-contratação das microempresas e empresas de pequeno porte, o objeto licitado
será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame.
22.1.4. Como condição para celebração do contrato, o licitante vencedor deverá manter todas as condições
de habilitação.
22.4. A assinatura do contrato deverá ser realizada pelo representante legal da empresa ou mandatário com
poderes expressos.
22.5. A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões
de até 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
22.6. As supressões poderão ser superiores a 25% desde que haja resultado de acordo entre os
contratantes.

Pregão Presencial nº

012/2017 – FL. 7

22.7. A variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato,
quando for o caso, as atualizações, compensações ou apenações financeiras decorrentes das condições de
pagamento nele previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do
seu valor corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila,
dispensando a celebração de aditamento.
XXIII - CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
23.1. O pagamento devido à empresa vencedora do certame será efetuado, através de crédito em conta
corrente, no prazo de até 20 (vinte) dias úteis, contados a partir da apresentação da Nota Fiscal/Fatura e
depois de atestado pelo Contratante a execução do Serviço licitado de acordo com a descrição da Ordem de
Serviço.
23.2. Não será permitida previsão de sinal, ou qualquer outra forma de antecipação de pagamento na
formulação das propostas, devendo ser desclassificada, de imediato, a proponente que assim o fizer.
XXIV- MANUTENÇÃO DAS CONDIÇÕES DA PROPOSTA- REVISÃO E REAJUSTAMENTO
O valor do contrato será reajustado a cada 12 (doze) meses, tomando-se por base o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor - INPC/IBGE, ou na sua falta, de acordo com o índice que legalmente vier a lhe
substituir.
Parágrafo Único - A revisão de preços, nos termos do arrt. 65, II, d - Lei Federal 8.666/93, dependerá de
requerimento do interessado quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com a
documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela
própria administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.
XXV- DA FISCALIZAÇÃO E DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO
25.1. Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução dos serviços prestado. A
contratante exercerá a supervisão, acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços, devendo a
Contratada promover os meios necessários para o livre acesso da equipe de fiscalização indicada pela
Contratante.
25.2. A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da contratante, não excluindo nem reduzindo a
responsabilidade da contratada.
25.3. As exigências e a atuação da fiscalização pelo órgão ou entidade contratante em nada restringe a
responsabilidade única, integral e exclusiva da contratada no que concerne à execução do objeto
contratado.
XXVI - SANÇÕES
26.1. A recusa em assinar o contrato, bem como o descumprimento parcial ou total de qualquer das suas
cláusulas, sem justificativas aceita pelo órgão ou entidade promotor da licitação, sujeitará o licitante ou o
contratado às seguintes sanções previstas nas Leis nº. 10.520/02 e Lei nº. 8.666/93, garantida a prévia e
ampla defesa em processo administrativo:
a) advertência;
b) declaração de inidoneidade para participar de licitação e impedimento de contratar com a União, com
órgãos e entidades do Estado da Bahia e dos demais estados da federação, com o Distrito Federal e
Municípios por prazo de até 05(cinco) anos;
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c) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso de recusa do adjudicatário em assinar
o contrato, dentro de 10 (dez) dias corridos, contados da data de sua convocação;
d) multa será de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso do não cumprimento do objeto
contratado;
e) multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso sobre o
valor da parte do serviço não realizado por cada .
a) multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não realizado, por cada dia
subseqüente ao 30º (trigésimo).
26.2 A Administração se reserva no direito de descontar do pagamento devido à contratada o valor de
qualquer multa porventura imposta em virtude do descumprimento das condições estipuladas no contrato.
26.3. As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a
Contratada da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
XXVII - RESCISÃO
27.1. A inexecução total ou parcial deste Contrato ensejará a sua rescisão, com as conseqüências
contratuais e as previstas na Lei nº 8666/93.
27.2. O Contratante poderá rescindir administrativamente o presente Contrato, nas hipóteses previstas nos
incisos I a XII, XVII e XVIII do art. 78 da Lei 8.666/93..3. Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I
a XI do art. 78 da Lei 8.666/93, não cabe, à Contratada, direito a qualquer indenização.
XXVIII- REVOGAÇÃO - ANULAÇÃO
28.1. A licitação poderá ser revogada ou anulada nos termos do art. 49, da Lei 8.666/93, no seu todo ou em
parte.
28.2. A presente licitação poderá ser anulada, por ilegalidade ou revogada por conveniência e oportunidade
administrativa, sem que assista aos concorrentes o direito a qualquer reclamação ou indenização.
XXIX- DISPOSIÇÕES GERAIS
29.1 A qualquer tempo, antes da data fixada para apresentação das propostas, poderá o pregoeiro, se
necessário, modificar este Edital, hipótese em que deverá proceder à divulgação, reabrindo-se o prazo
inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das
propostas.
29.2 O pregoeiro poderá, em qualquer fase da licitação, suspender os trabalhos, procedendo o registro da
suspensão e a convocação para a continuidade dos mesmos, bem como promover diligências destinadas a
esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório, desde que não implique em inclusão de
documento ou informação que deveria constar originariamente da proposta.
29.3 O pregoeiro, no interesse da Administração, poderá relevar falhas meramente formais constantes da
documentação e proposta, desde que não comprometam a lisura do procedimento ou contrariem a
legislação pertinente.
29.4 Os casos omissos serão dirimidos pelo pregoeiro, com observância da legislação em vigor.
29.5 Para quaisquer questões judiciais oriundas do presente Edital, prevalecerá o Foro da Comarca de ,
Estado da Bahia, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.
29.6. No ato da aquisição do Edital o adquirente deverá observar se o seu exemplar está devidamente
completo e acompanhado dos seguintes anexos:
Anexo I – Termo de Referência;
Anexo II - Proposta de Preços ;
Anexo III - Modelo de Credencial;
Anexo IV – Modelo de Declaração de Micro e Pequena Empresa;
Anexo V – Declaração de Conhecimento e Atendimento as Condições de Habilitação;
Anexo VI – Declaração da Inexistência de Menor no quadro da Empresa;
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Anexo VII – Minuta do Contrato.
Baixa Grande, 17 de março de 2017
Sonia Lôbo da Silva
Pregoeiro Oficial
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 012/2017
ANEXO I
TERMO DE REFRÊNCIA

1. Constitui objeto desta licitação, a contratação de empresa especializada em locação e

manutenção preventiva e corretiva de Sistema Software e Assessoria Técnica e atualização dos
sistemas para manutenção das Secretarias deste Município de Baixa Grande- BA, conforme
especificações, quantitativos e condições descritos abaixo:
1.1 QUANTITATIVOS
ITEM DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS
Sistema Web, Integrado de Contabilidade Pública contendo: os módulos de
Licitação, Planejamento, Orçamento, Almoxarifado, frota, Prestação de Contas e
01
Contratos.

UNID QUANT

MÊS

12

02

Sistema de Patrimônio Público

MÊS

12

03

Transparência Municipal (Lei 131)

MÊS

12

04

Sistema de Folha de Pagamento, com contracheque on-line

MÊS

12

05

SISTEMA SIGA com todos os modos de captura

MÊS

12

VALOR TOTAL

SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO:
01. Permitir cadastrar, alterar, consultar e emitir fichas de registros de empregados, em conformidade com
as normas do Ministério do Trabalho e Emprego, para registro de empregados informatizado, bem como
cadastrar, alterar, consultar registros de agentes públicos, estagiários, comissionados e autônomos;
02. Permitir elaborar relatório de funcionários com diversos filtros (ativos, desligados, lotação, admissão,
aniversariantes, etc) através de gerador de relatórios;
03. O sistema deve estar preparado para aceitar matrículas diferentes de mesmo servidor e exibir
mensagem de alerta no momento de cadastramento de matrículas de servidores que já sejam cadastrados;
04. Gerar as Fichas Registros de Empregados;
05. Armazenar para cada registro de vinculo funcional um cadastro de dependentes com as diversas
informações de registro;
06. Controlar os dependentes dos funcionários realizando a sua baixa automática na época e nas condições
devidas;
07. Emitir fichas de dependentes para imposto de renda e salário família;
08. Emitir etiquetas para CTPS e pasta funcional;
09. Emitir a ficha de frequência e a ficha de anotações e atualizações da CTPS;
10. Emitir documento para cadastro do trabalhador no PIS/PASEP;
11. Emitir contrato de trabalho por tempo determinado e indeterminado e suas prorrogações;
12. Processar automaticamente todas as alterações referentes ao contrato de trabalho de funcionários;
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13. Permitir o tratamento da Ficha Registro com foto;
14. Possibilitar a elaboração de relatório de controle das avaliações e dos vencimentos do período de
experiência dos funcionários e dos contratos de estágio;
15. Possibilitar registro de treinamentos realizados;
16. Possibilitar as adaptações às alterações legais e às convenções coletivas;
17. Permitir o armazenamento de históricos de salários, promoções, adicionais, cargos comissionados,
gratificações, horários, centro de custos, afastamentos e demais ocorrências;
18. Gerar automaticamente o histórico funcional a partir das alterações no registro dos funcionários;
19. Permitir a integração com o software de ponto eletrônico utilizado pelo MUNICIPIO para inserção no
sistema de folha de pagamento das ocorrências de ponto, como por exemplo, horas extras, faltas, atrasos,
e demais informações necessárias, bem como o controle do banco de horas;
20. Possuir calendário com a possibilidade de cadastrar feriados, datas sem expedientes e datas em que o
expediente deverá ser reduzido ou ampliado;
21. Possibilitar o cadastramento de diversos tipos de horários de trabalho;
22. Permitir a emissão de portarias de nomeação, designação, substituição, promoção, exoneração,
demissão e etc;
23. Controlar o histórico das portarias dos servidores e as anotações eletrônicas na ficha do servidor;
24. Emitir relatórios para análises gerenciais;
25. Permitir a emissão de declarações para os funcionários cadastrados por meio de um formulário
previamente determinado;
26. Realizar o cálculo automático de pensões alimentícias conforme base determinada judicialmente,
registrando os dados dos beneficiários de pensão e possibilitando cálculos diferenciados para beneficiários,
incluindo as deduções legais;
27. Possibilitar a criação de verbas de cálculo automático, de acordo com valores, percentuais ou
informações pré-determinadas, atualizando conforme geração das folhas mensais;
28. Controlar automaticamente o pagamento de verbas de duração pré-determinada, conforme geração das
folhas mensais;
29. Controlar substituições temporárias, registrando-as no histórico funcional e calcular o valor a ser pago
das que gerarem impacto na folha de pagamento (salário e gratificação para o substituto, em verbas
separadas);
30. Permitir edição, inclusão e exclusão de verbas de modo manual;
31. Emitir comprovante de rendimentos pagos ou creditados;
32. Realizar o cálculo de provisões para férias e 13º salário, o cálculo do 13º, adiantamento de 13º, integral
e complementar, junto à folha normal ou em separado;
33. Permitir simulações de cálculo de folhas futuras com emissão de relatórios dos valores da folha de
pagamento, incluindo:
33.1. Simulação de aumentos salariais;
33.2. Simulação do pagamento de 13º salário;
33.3. Simulação do pagamento de férias;
34. Calcular o pagamento retroativo de todas as verbas e benefícios reajustados no caso de o Acordo
Coletivo assinado em data posterior a data-base, gerando automaticamente o cálculo dos impostos e os
arquivos necessários para o SEFIP do retroativo;
35. Permitir o controle, tratamento e geração automática da folha de pagamento de 13º salário em parcelas,
podendo ser executado a qualquer tempo;
36. Controlar o número de férias de direito, já adquiridas e não gozadas, de acordo com a legislação;
37. Possibilitar a geração de escala de férias e suas alterações;
38. Controlar prazos para gozo de férias, emitindo alertas para férias período concessivo de gozo com
vencimento eminente;
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39. Controlar aquisição e atualização automática da data de férias, considerando faltas e afastamentos
ocorridos no período aquisitivo de férias, solicitação de abono, de adiantamento de 13º salário e férias
partidas;
40. Controlar o parcelamento de férias (período limite, intervalo entre as parcelas e período mínimo de
gozo);
41. Calcular remuneração de férias, inclusive abono pecuniário e a adiantamento do 13º salário;
42. Emitir aviso e recibo de férias, separados;
43. Gerar arquivos de informações como SEFIP, CAGED, RAIS, DIRF (Comprovante de Rendimentos
Pagos), em conformidade com as versões atuais e legislação vigente;
44. Permitir o controle de auxílio transporte, considerando quantidade de dias úteis, períodos de férias e
outros afastamentos;
45. Controlar, calcular e gerar guias de pagamento de encargos legais e sociais, contribuições e impostos
(IRPF, INSS, PIS, Contribuição Sindical, Contribuição Social e outras guias);
46. Permitir o cadastro de informações de outro contrato de trabalho (duplo vínculo) e teto INSS no outro
contrato;
47. Calcular bolsa-auxílio dos estagiários com base nos registros do controle de frequência e recesso;
48. Controlar e calcular o recesso de estagiário;
49. Emitir arquivo PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário;
50. Emitir Relação de Salário Contribuição (RSC);
51. Possibilitar a manutenção dos dados de todos os funcionários e estagiários desligados;
52. Emitir aviso prévio;
53. Emitir Termo de Rescisão e demonstrativo do cálculo de acordo com as normas do Ministério do
Trabalho e Emprego;
54. Gerar arquivo GRRF.RE;
55. Comunicar a rescisão às demais áreas do banco de dados;
56. Realizar o cálculo das verbas rescisórias com base nas informações cadastrais (datas, saldos, tipo de
contrato), bem como dos descontos legais, pensão alimentícia, valores pagos a maior, etc;
57. Busca automática de valores a serem descontados, como adiantamentos (salário, férias, 13º Salário),
auxílio transporte, auxilio alimentação;
58. Calcular automaticamente todas as verbas devidas no processo rescisório, como férias indenizadas e
proporcionais, 13º Salário indenizado, dias trabalhados, entre outras verbas a descontar ou pagar, advindas
da folha de pagamento, benefícios sociais ou ponto eletrônico;
59. Atualizar automaticamente todas as rescisões contratuais realizadas na folha de pagamento e nas
demais ferramentas de RH;
60. Calcular complementos de rescisão contratual e férias, sempre que houver reajuste salarial e/ou verbas
que devam ser pagas para os funcionários demitidos e/ou em férias;
61. Permitir geração de contracheques em arquivo tipo TXT, PDF, RTF, ODF HTML e XLS para impressão,
de modo selecionado ou coletivo, e para disponibilização via intranet do MUNICIPIO;
62. Geração de arquivos para Receita Federal e INSS (IN86 e IN12); Geração de arquivos ( exportar folha
de pagamento) para a Instituição Financeira a qual o Município está vinculado; Gerar exportação para o
Sistema Integrado de Gestão e Auditoria (S

SISTEMA DE CONTABILIDADE PÚBLICA
01. O Sistema de Contabilidade Pública deverá registrar todos os fatos contábeis ocorridos e possibilitar o
atendimento à legislação vigente, à análise da situação da administração pública e a obtenção de
informações contábeis e gerenciais necessárias à tomada de decisões;
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02. Possibilitar o bloqueio de módulos, rotinas e/ou tarefas do sistema, para não permitir a inclusão ou
manutenção dos lançamentos, podendo ser controlado por grupo/usuário;
03. Possibilitar a emissão de relatórios configuráveis, ou seja, com a possibilidade de inclusão, agrupamento
e filtro de diversas colunas com seus respectivos valores e somatórios;
04. Usar o empenho para comprometimento dos créditos orçamentários, a nota de lançamento ou
documento equivalente definido pelo Município para a liquidação de receitas e despesas e a ordem de
pagamento para a efetivação de pagamentos;
05. Permitir que os empenhos globais, ordinários e estimativos possam ser anulados parcial ou totalmente;
06. Permitir que ao final do exercício os empenhos que apresentarem saldo possam ser inscritos em restos
a pagar, de acordo com a legislação, e posteriormente liquidados ou cancelados;
07. Possuir ferramenta em que possam ser visualizados os empenhos com saldo a liquidar para que seja
gerada automaticamente a anulação dos empenhos selecionados pelo usuário;
08. Possibilitar, no cadastro do empenho, a inclusão, quando cabível, de informações relativas ao processo
licitatório, fonte de recursos e número do processo;
09. Permitir a contabilização utilizando o conceito de eventos associados a roteiros contábeis e partidas
dobradas;
10. Utilizar calendário de encerramento contábil para os diferentes meses, para a apuração do resultado;
11. Efetuar a escrituração contábil nos sistemas Financeiro, Patrimonial e de Compensação em partidas
dobradas e no Sistema Orçamentário em partidas simples, de conformidade com os arts. 83 a 106 da Lei
4.320/64, inclusive com registro em livro Diário;
12. Gerar relatórios gerenciais de Receita, Despesa, Restos a Pagar, Depósitos de Diversas Origens,
Bancos e outros, de acordo com o interesse do Tribunal de Contas, bem como Boletim Financeiro Diário;
13. Elaborar os anexos e demonstrativos do balancete mensal e do balanço anual, na forma da Lei
4.320/64, Lei Complementar 101/00- LRF e Resolução do Tribunal de Contas;
14. Gerar os relatórios de razões analíticos de todas as contas integrantes dos Sistemas Financeiro,
Patrimonial e de Compensação;
15. Permitir informar documentos fiscais na Ordem de Pagamento;
16. Possibilitar a consulta ao sistema, sem alterar o cadastro original;
17. Possibilitar o registro de empenhos por Estimativa, Global e Ordinário;
18. Possibilitar o registro de Sub-empenhos sobre o empenho Global;
19. Possibilitar a anulação dos empenhos por estimativa no final do exercício, visando a não inscrição em
Restos a Pagar;
20. Possibilitar a anulação total e parcial do empenho e o cancelamento da anulação;
21. Possibilitar o controle do pagamento de Empenho, Restos a Pagar e Despesas Extras em contrapartida
com várias Contas Pagadoras; 22. Possibilitar inscrever automaticamente no Sistema de Compensação dos
empenhos de adiantamentos, quando da sua concessão e o lançamento de baixa respectivo, quando da
prestação de contas;
23. Controlar o prazo de vencimento dos pagamentos de empenhos, emitindo relatórios de parcelas a
vencer e vencidas, visando o controle do pagamento dos compromissos em ordem cronológica.
24. Possibilitar o registro do pagamento total ou parcial da despesa e a anulação do registro de pagamento,
fazendo os lançamentos necessários;
25. Possibilitar a inclusão de vários descontos, tanto no fluxo extra-orçamentário como no orçamentário,
com registros automáticos nos sistemas orçamentário e financeiro;
26. Fazer os lançamentos de receita e despesa automaticamente nos Sistemas Financeiro, Orçamentário,
Patrimonial e de Compensação, conforme o caso;
27. Efetuar o lançamento do cancelamento de restos a pagar em contrapartida com a receita orçamentária,
em rubrica definida pelo usuário;
28. Possibilitar o controle de Restos a Pagar em contas separadas por exercício, para fins de cancelamento,
quando for o caso;
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29. Executar o encerramento do exercício, com todos os lançamentos automáticos e com a apuração do
resultado;
30. Possuir rotina de emissão de cheques para pagamento das despesas, com a possibilidade de efetuar a
baixa no momento do pagamento ao fornecedor;
31. Emitir Notas de Pagamento, de Despesa Extra, de Empenhos e de Sub-empenhos;
32. Emitir Ordens de Pagamento de Restos a Pagar, Despesa Extra e de Empenho;
33. Possibilitar a consolidação dos balancetes financeiro das autarquias juntamente com o balancete
financeiro da prefeitura;
34. Permitir a geração automática de empenhos, liquidações, pagamentos orçamentários e de restos à
pagar, referente às prestações de contas da Câmara, por meio de importação de arquivos;
35. Cadastrar e controlar os Créditos Suplementares e as anulações de dotações;
36. Registrar empenho global, por estimativa, ordinário e sub-empenho;
37. Registrar anulação parcial ou total de empenho;
38. Registrar bloqueio e desbloqueio de dotações;
39. Possibilitar iniciar os movimentos contábeis no novo exercício mesmo que o anterior ainda não esteja
encerrado, possibilitando a atualização automática dos saldos contábeis no exercício já iniciado.
40. Emitir Notas de Empenho, Sub-empenhos, Liquidação, Ordens de Pagamento, Restos a pagar,
Despesa extra e suas respectivas notas de anulação, possibilitando sua emissão por intervalo e/ou
aleatoriamente;
41. Permitir a anulação total e parcial do empenho, ordens de pagamento, nota de despesa extraorçamentária e o cancelamento da anulação, possibilitando auditoria destas operações.
42. Possibilitar que cada unidade orçamentária processe o respectivo empenho;
43. Possibilitar o controle de despesa por tipo relacionado ao elemento de despesa, permitindo a emissão
de relatórios das despesas por tipo;
44. Permitir o cadastramento de fonte de recurso com identificador de uso, grupo, especificação e
detalhamento, conforme Portaria da STN ou Tribunal de Contas dos Municípios.
45. Cadastrar e controlar as dotações constantes no Orçamento do Município e as decorrentes de Créditos
Adicionais Especiais e Extraordinários;
46. Permitir que nas alterações orçamentárias possa adicionar diversas dotações e subtrair de diversas
fontes para um mesmo decreto;
47. Registrar bloqueio e desbloqueio de valores nas dotações, inclusive com indicação de tipo cotas
mensais e limitação de empenhos;
48. Elaborar demonstrativo do excesso de arrecadação e do excesso de arrecadação pela tendência do
exercício, e com possibilidade de emissão consolidada, e agrupando por recurso.
49. Controlar as dotações orçamentárias, impossibilitando a utilização de dotações com saldo insuficiente
para comportar a despesa;
50. Emitir as planilhas que formam o Quadro de Detalhamento da Despesa;
51. Gerar relatórios gerenciais de execução da despesa, por credores, por classificação, por período de
tempo e outros de interesse do Município;
52. Gerar relatórios de saldos disponíveis de dotações, de saldos de empenhos globais e outros de
interesse do Município;
53. Efetuar o controle automático dos saldos das contas, apontando eventuais estouros de saldos, ou
lançamentos indevidos;
54. Efetuar o acompanhamento do cronograma de desembolso das despesas para limitação de empenho,
conforme o artigo 9º da Lei 101/00 – LRF, de 4 de maio de 2000;
55. Possuir relatório para acompanhamento das metas de arrecadação, conforme o artigo 13 da Lei 101/00
– LRF de 4 de maio de 2000; 56. Possuir processo de encerramento mensal, que verifique eventuais
divergências de saldos, e que após o encerramento não possibilite alterações em lançamentos contábeis já
efetuados.
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57. Possuir cadastros de Convênios e Prestação de Contas de Convênio, Contratos e Caução;
58. Emitir relatórios demonstrativos dos gastos com Educação, Saúde e Pessoal, com base nas
configurações efetuadas nas despesas e nos empenhos.
59. Emitir os relatórios das Contas Públicas para publicação, conforme IN 28/99 do TCU e Portaria 275/00;
60. Emitir relatórios de Pagamentos Efetuados, Razão da Receita, Pagamentos em Ordem Cronológica,
Livro Diário, Extrato do Credor, Demonstrativo Mensal dos Restos a Pagar, Relação de Restos a Pagar e de
Cheques Compensados e Não Compensados;
61. Possibilitar que os precatórios sejam relacionados com a despesa destinada ao seu pagamento.
62. Permitir gerar arquivos para o sistema do Tribunal de Contas dos Municípios referente aos atos
administrativos, dados contabilizados, dados financeiros e dados do orçamento;
63. Gerar relatório para conferência de inconsistências a serem corrigidas no sistema antes de gerar os
arquivos para os Tribunais de Contas.
64. Emitir relatórios com as informações para o SIOPS, no mesmo formato desse;
65. Emitir relatórios com as informações para o SIOPE, no mesmo formato desse;
66. Gerar os arquivos conforme o MANAD – Manual Normativo de Arquivos Digitais para a Secretaria da
Receita da Previdência.
67. Permitir o cadastramento de devolução de receita utilizando rubricas redutoras conforme Manual de
Procedimentos da Receita Pública da STN.
68. Permitir a contabilização do regime próprio de previdência em conformidade com a Portaria 916 do
ministério de previdência, com emissão dos respectivos demonstrativos.
69. Possibilitar a emissão de relatório com as deduções para o Imposto de Renda.
70. Possibilitar a emissão de gráficos comparativos entre a receita prevista e arrecadada e a despesa fixada
e realizada.
71. Gerar o relatório resumido de execução orçamentária e relatório de gestão fiscal;
72. O Sistema de Contabilidade Pública deverá ser via Web com servidor online e Banco Único e acesso
ilimitado;
73. O Sistema deverá ter permissivo e habilidade de o Gestor avaliar e certificar os relatórios e documentos
de forma online, assinando digitalmente;
74. O Sistema de contabilidade deverá possuir sistema integrado de licitações, contratações diretas
(dispensas e inexigibilidades) e convênios, bem como os contratos administrativos para a contribuir e
otimizar com os processos de pagamento contábeis;
75. O sistema de contabilidade deverá oferecer customização, de forma que o usuário do sistema na
Gestão poderá “configurar” a sua área de trabalho dentro do software, para melhor utilização das
ferramentas conforme a sua necessidade;
76. O Sistema deve, conforme os dados alimentados, gerar informações suficientes para reproduzir um
modelo padrão de relatório para audiências públicas, sendo facultativo o uso desse pelo Poder Público;
77. Disponibilidade de minuta do relatório de controle interno;
PORTAL DO SERVIDOR:
01. Disponibiliza aos servidores informações de acesso pessoal e intransferível do mesmo, mediante a
inserção da matricula e fornecimento de senha especifica, garantido a confidencialidade da informação;
02. Disponibilizar o Contracheque da competência em tempo real, dentro do prazo legal, desde que o
Município assim esteja atuando;
03. Contracheque detalhado, disponibilizando inclusive os descontos consignados decorrentes de acordo
judiciais, extrajudiciais e/ou legais;
04. Formulário eletrônico de requerimentos online de gratificações, benefícios, licenças, e outras
prerrogativas do servidor desde que previsto na legislação nacional e local, aos quais os servidores estão
sob égide;
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05. Formulário eletrônico de solicitação de Férias;
06. Disponibilização de informes de rendimentos anual;
07. Disponibiliza de forma online as respostas, por parte do Setor Responsável, as solicitações feitas nos
termos do item 04;
08. Disponibilizar Ouvidoria – Deixar registrado alguma queixa por omissão do feed-back do RH, sugestões,
que terá (fale direto com gestor);
LEI 131 – LEI DA TRANSPARÊNCIA
O Sistema permite a integração com meio eletrônico possibilitando amplo acesso público, sem a
necessidade de login e senha. Permite também acesso à execução orçamentária e financeira das unidades
gestoras, referentes à receita e à despesa, com a abertura mínima estabelecida no Decreto nº 7.185 de
27/05/2011, bem como o registro contábil tempestivo dos atos e fatos que afetam ou possam afetar o
patrimônio da entidade.
O sistema gera as seguintes informações:
I) quanto à despesa:
a) o valor do empenho, liquidação e pagamento;
b) o número do correspondente processo da execução, quando for o caso;
c) a classificação orçamentária, especificando a unidade orçamentária, função, subfunção, natureza da
despesa e a fonte dos recursos que financiaram o gasto;
d) a pessoa física ou jurídica beneficiária do pagamento, inclusive nos desembolsos de operações
independentes da execução orçamentária, exceto no caso de folha de pagamento de pessoal e de
benefícios previdenciários;
e) o procedimento licitatório realizado, bem como à sua dispensa ou inexigibilidade, quando for o caso, com
o número do correspondente processo; e
f) o bem fornecido ou serviço prestado, quando for o caso;
II - quanto à receita, os valores de todas as receitas da unidade gestora, compreendendo no mínimo
sua natureza, relativas a:
a) previsão;
b) lançamento, quando for o caso; e
c) arrecadação, inclusive referente a recursos extraordinários.
SISTEMA DE PATRIMÔNIO
01. Possibilitar a inclusão em série de bens patrimoniais, por meio de cadastro em entidade, órgãos, cargos,
responsáveis, centro de custo, unidade orçamentária, categoria, características, localização e tipo de
seguro;
02. Controlar e manter todos os dados relacionados aos bens móveis e imóveis que compõem o Patrimônio
o Município/ Câmara, permitindo, de maneira ágil e rápida, o cadastramento, a classificação por grupos,
a movimentação, a transferência, a baixa, a localização, a situação e o inventário de tais bens;
03. Permitir o cadastro da foto do bem;
04. Possibilitar a inclusão de percentuais de depreciação para as diferentes categorias de bens
patrimoniais, emitindo relatórios com os valores de compra e os valores depreciados;
05. Permitir a inclusão de um percentual limite de depreciação para cada categoria de bem
Patrimonial, de modo que o valor do bem não fique abaixo deste limite;
06. Permitir a reavaliação dos bens de forma individual, global ou por grupos;
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07. Permitir a funcionalidade de transferência de bens patrimoniais entre centros de custos, guardando um
histórico;
08. Emitir relatórios de movimentação e manutenção de bens patrimoniais, possibilitando a tomada de
decisão com relação à baixa do bem;
09. Cadastro de fornecedores, centros de custo, categorias e outros necessários ao funcionamento
do sistema, integrados aos cadastros dos outros módulos do sistema e com funcionalidade para impressão
dos dados cadastrados a partir da tela de cadastramento;
10. Funcionalidade de inventariação automatizada via leitor manual de código de barras;
11. Realizar as transferências de bens automaticamente entre centros de custo e emitir relatório com os
bens que não foram encontrados nos centros de custo onde estavam alocados originalmente;
12. Permitir o cadastramento de seguradoras e corretores, bem como controlar os contratos de seguros dos
bens;
13. Exportação e incorporação dos bens da Câmara aos bens da Prefeitura;
14. Geração do Livro de Tombo;
15. Possibilidade de exportar dados para o Sistema Integrado de Gestão e Auditoria (SIGA);
16. As informações devem ser geradas e colocadas a disposição do Município a qualquer tempo, inclusive,
mediante back up e sua restauração;
17. Gerar relatórios de balancetes mensais de verificação do acervo de bens, devidamente atualizados, com
a movimentação e resumo contábil.
SISTEMA DE FROTA
01. Permitir registrar ordem de abastecimento com informações do veículo, fornecedor, motorista e
combustível a ser utilizado, permitindo o lançamento automático da despesa;
02. Permitir registrar ordem de serviço com informações do veículo, fornecedor, motorista e serviços a
serem realizados no veículo, permitindo o lançamento da despesa;
03. Possuir controle do consumo de combustível e média por veículo, permitindo a emissão de relatório por
veículo, por período e com opção para detalhamento dos abastecimentos;
04. Permitir controlar as trocas de pneus com identificação da posição dos pneus trocados
(dianteira/traseira/todos) incluindo tipo da troca (novo/recapagem), possibilitando a emissão do relatório com
seleção de período da troca, veículo, material, tipo de troca e identificação dos pneus trocados;
05. Controlar as trocas de óleo efetuadas nos veículos, identificando o tipo da troca (caixa, diferencial, motor
ou torque), possibilitando a emissão do relatório por período, veículo, fornecedor, material e pelo tipo da
troca;
06. Permitir controlar as licitações de combustíveis, informando a quantidade licitada, utilizada e saldo
restante, com possibilidade de anulação parcial da licitação e emitindo o relatório de acompanhamento por
período;
07. Permitir o cadastro de licenciamentos dos veículos com informação da data/valor do licenciamento e
seguro obrigatório, possibilitando a emissão do relatório por período e veículo;
08. Controlar funcionários que possuem carteira de habilitação e também o vencimento estas, possibilitando
ainda a emissão de relatório das carteiras de habilitação vencidas e a vencer;
09. Possuir o cadastramento de “Reservas de veículos” por centro de custo e por funcionário, registrando a
data da reserva e o período que o veículo será reservado, possibilitando também a emissão de relatório de
reservas com essas seleções;
10. Permitir cadastrar seguradoras e apólices de seguros (com valor de franquia e valor segurado) para os
veículos;
11. Emitir planilhas para preenchimento das ordens de abastecimento/serviço, contendo os seguintes
campos: motorista, placa do veículo, fornecedor, material/serviço;
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12. Emitir planilhas para preenchimento das viagens dos veículos, contendo os seguintes campos: centro de
custo requerente, placa do veículo, quilometragem de saída e de chegada, nome do motorista e data/hora
de saída e chegada;
13. Possuir controle sobre abastecimentos e gastos dos veículos feitos fora e dentro da entidade
controlando saldo dos materiais utilizados dando baixa no Estoque;
14. Possibilitar a emissão de relatório demonstrando as despesas realizadas nos veículos em determinado
período, agrupando as despesas por centro de custo ou veículo, permitindo seleção por: material, veículo,
centro de custo, despesas realizadas fora da entidade, fornecedor, gastos em licitação e estoques da
entidade;
15. Emitir relatórios de ficha de análise do veículo, exibindo todas as despesas e valores da operação
efetuada com demarcação do quilômetro percorrido, mostrando a média de consumo de combustível;
16. Possuir o cadastro dos funcionários identificando qual o setor eles pertencem, data de admissão,
identidade e CPF;
17. Controlar produtividade dos veículos com avaliação de desempenho de cada um, emitindo relatório
demonstrando os litros consumidos, a média e avaliando o consumo do veículo (baixo, normal ou alto);
18. Possibilitar controlar e criar despesas específicas para abastecimento, troca de óleo, serviços, pneu, etc,
para um melhor controle dos gastos com a frota;
19. Emitir os relatórios dos principais cadastros (veículos, centro de custos, funcionários, fornecedores,
ocorrências, despesas, materiais); 20. Possuir relatório de apólice de seguros, permitindo a emissão por
veículo, por período, de seguros vencidos e à vencer;
21. Registrar o controle de quilometragem dos veículos, informando o motorista, o setor requisitante, a
distância percorrida, a data/hora, a quilometragem de saída e de chegada; possibilitando também a emissão
de relatório por período, por centro de custo e com demonstração do itinerário;
22. Permitir o registro das ocorrências envolvendo os veículos, como troca de hodômetro, acidentes, etc.,
registrando as respectivas datas e possibilitando a emissão de relatório em determinado período pelo tipo
de ocorrência, funcionário e veículo;
23. Permitir a inclusão de documentos e/ou imagens nas ocorrências lançadas para os veículos, devendo
ser armazenadas no próprio banco de dados e possibilitando sua visualização pelo próprio cadastro;
24. Controlar automaticamente a substituição de marcadores (hodômetros e horímetros) por meio das
movimentações do veículo;
25. Permitir a substituição da placa de um veículo por outra, transferindo assim toda a movimentação de
lançamento realizada pelo veículo anteriormente;
26. Permitir a substituição da placa de um veículo por outra, transferindo assim toda a movimentação de
lançamento realizada pelo veículo anteriormente;
27. Emitir um relatório que demonstre os custos do veículo por quilômetro rodado, selecionando o período
de emissão, o veículo, o material e o tipo de despesa, visualizando a quantidade de litros gastos, o valor
gasto, a quantidade de quilômetros rodados e o custo por quilômetro;
28. Permitir o registro das multas sofridas com o veículo, vinculando ao motorista: local da infração, tipo de
multa (gravíssimo, grave, média e leve), responsável pelo pagamento (funcionário ou entidade), valor em
UFIR e moeda corrente e a data do pagamento;
29. Permitir controle das revisões realizadas e previstas no veículo, informando a quilometragem da revisão
e da próxima a ser realizada, mais observações da revisão;
30. Possibilitar a vinculação e desvinculação de agregados aos veículos e equipamentos;
31. Permitir o cadastramento de adaptações realizadas nos veículos;
32. Permitir salvar os relatórios em formato PDF simples, possibilitando que sejam assinados digitalmente;
33. Permitir geração dos arquivos para o SIM-AM conforme Layout publicado pelo TCM/BA;
34. Permitir criar e gravar seleções para serem utilizadas na emissão de diferentes relatórios;
35. Permitir copiar um relatório existente no sistema e criar um novo relatório com as alterações que o
usuário desejar;
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36. Permite a configuração do cabeçalho e rodapés dos relatórios, bem como os assinantes;

CONTROLE DE ALMOXARIFADO
01. O módulo de estoque deverá permitir o controle de toda a movimentação de entrada, saída, devolução e
transferências de materiais feitas nos estoques, bem como administrar e inventariar os estoques para
localização física do material e controlar automática;
02. Possuir integração com o sistema de compras, licitação e contratos gerando automaticamente a entrada
no estoque a partir de uma autorização de fornecimento;
03. O módulo de estoque deverá possuir recursos para possibilitar o cadastramento e a manutenção das
diversas informações que fazem parte do processo de gestão do cadastro de materiais, bem como sua
classificação, grupo, subgrupo, tipo de medida e código de barra;
04. Controlar o estoque mínimo, máximo e ponto de reposição dos materiais;
05. Permitir o registro da abertura e do fechamento de inventário, bloqueando movimentações durante a sua
realização;
06. Efetuar a baixa automática no estoque pelo fornecimento de material (aplicação imediata);
07. Possibilitar restringir o acesso dos usuários somente a almoxarifados específicos;
08. Quando um material tiver movimentação, mesmo que o responsável tenha permissão, não deixar que o
mesmo possa ser alterado;
09. Manter controle efetivo sobre as requisições de materiais, permitindo atendimento parcial de requisições
e mantendo o controle sobre o saldo não atendido das requisições;
10. Possuir integração com o sistema patrimonial efetuando automaticamente a inclusão do item patrimonial
naquele sistema;
11. Permitir o controle de datas de vencimento de materiais perecíveis;
SISTEMA INTEGRADO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS
01. Administrar adequadamente os processos de contratação é primordial para o cumprimento dos deveres
e direitos dos contratados e contratantes. Gerir o contrato de forma adequada reduz as perdas e custos de
materiais e serviços além de não sobrecarregar os departamentos jurídicos e de suprimentos;
02. A informatização desta área auxilia os usuários e gestores a não perder datas e cobrar de forma efetiva
a execução de seus contratos;
03. Administrar contratos e convênios gerados à partir do SACS Sistema de Controle de Licitações ou do
Sistema de Compras;
04. Possuir tela para: Aditamentos, Rescisão Contratual, Controle da Execução, Cancelamento, Suspensão
de Contrato com a opção de Suspensão do fornecedor;
05. Permitir aditamentos e reajustes nos contratos alertando os valores e quantidades estipuladas pela
legislação;
06. Gerenciar as execuções dos contratos em andamento;
07. Gerar mala direta para contratos, aditamentos, reajustes, e suspensões;
08. Realizar o cancelamento de contratos em andamento adicionando motivo e data da suspensão;
09. Permitir a suspensão automática, integrado com os sistemas "Licitação e Compras", quando o
fornecedor descumprir o contrato em andamento;
10. Disponibilizar tela para consulta dos contratos em andamento permitindo a inclusão de observações;
11. Relatório de Aditamento com Percentual;
12. Permitir consultas em tela de todos os contratos cadastrados em execução;
13. Emissão de Relatórios:
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• Rescisão
• Aditamento
• N° de execução
• Tipo de Verba
• Por Objeto Resumido
• Fornecedor
• Fornecedor/Gênero Contratual
• Fornecedor/Modalidade de Licitação
• Fornecedor/Tipo de Venda
• Departamento Solicitante
• Modalidade de Licitação
• Contratos Cancelados
• Contratos Suspensos
• Data da Assinatura
• Data de Vencimento
• Data de Contrato
• Data de Execução
SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE COMPRAS
01. Possuir no cadastro de materiais informações como: Material perecível; Material estocável; Material de
consumo ou permanente; - Material combustível e o tipo do combustível; Descrição sucinta e detalhada do
material; Grupo e classe do material; Dados sobre a última compra do material selecionado como: data,
quantidade, preço e fornecedor;
02. Permitir a parametrização do código para cadastro de materiais das seguintes formas: Código com
grupo e classe, permitindo a definição da máscara; Código sequencial; Código sequencial com grupo e
classe;
03. Possibilitar fazer consulta no cadastro de materiais com as seguintes opções: Por grupo e classe; Por
palavra-chave;
04. Permitir cadastrar fornecedores, emitindo Certificado de Registro Cadastral e controlando a sequência
do certificado;
05. Possibilitar o cadastramento e acompanhamento de avaliações sobre o desempenho dos fornecedores,
avisando o usuário quando o mesmo estiver informando um fornecedor com situação “Ruim”;
06. Permitir vincular ao fornecedor por: Ramos de atividade; Documentos e certidões negativas; Materiais
fornecidos;
07. Permitir a inabilitação de fornecedores por suspensão ou rescisão de contrato, controlando a data limite
da situação de inabilitado;
08. Permitir controle da data de validade das certidões negativas e outros documentos dos fornecedores,
com emissão de relatório por fornecedor contendo a relação das negativas vencidas/por vencer;
09. Possibilitar integração com o sistema tributário para consultar os débitos e a situação cadastral quando
informar o contribuinte no cadastro de participantes do processo licitatório ou no cadastro compra direta;
10. Controlar as solicitações de compra por centro de custo e dotação, não permitindo que usuários de
outros centros de custo acessem ou cadastrem solicitações não pertencentes ao seu centro de custo e que
a quantidade de cada item possa ser dividida por uma ou mais despesas;
11. Permitir gerar bloqueios na Contabilidade a partir das solicitações de compra;
12. Possibilitar o controle das solicitações de compra pendentes, liberadas e reprovadas;
13. Possibilitar efetuar o agrupamento de várias solicitações de compra dos diversos setores para um novo
processo licitatório compra direta ou processo administrativo automaticamente;
14. Possibilitar o atendimento de solicitações de compra somente após liberação cadastrada no sistema;
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15. Permitir o cadastramento de coletas de preço, possibilitando gerar uma compra direta, processo
administrativo ou de compra, tendo como base para o valor máximo do item o preço médio ou menor preço
cotado para o item na coleta de preços”.
16. Permitir a gravação dos itens da coleta de preço em meio magnético para cotação pelos fornecedores e
possibilitar a leitura dos preços cotados para preenchimento automático dos preços dos itens;
17. Permitir o cadastro de compras diretas, informando dados como: Data da Compra; Fornecedor; Centro
de Custo; Objeto da Compra; Local de Entrega; Forma de Pagamento;
18. Permitir cadastro dos itens da compra direta separando estes por centros de custo específicos, por
despesas ou por centros de custo e despesas;
19. Permitir executar rotinas de: Anulação da compra direta; Exclusão completa da compra direta;
20. Permitir emitir relatórios referente às compras diretas, como: Emissão de nota de anulação; Emissão de
autorização de fornecimento; Relação dos itens da compra; Justificativa da Dispensa de Licitação”.
21. Emitir relação de abertura das licitações, informando: Data de abertura da licitação; Horário da abertura;
Número da licitação; - Modalidade; Membros da comissão responsável pela abertura; Objeto a ser licitado;
22. Possibilitar o acompanhamento dos processos licitatórios desde a preparação até seu julgamento,
envolvendo as etapas seguintes: Publicação do processo; Impugnação; Emissão do mapa comparativo de
preços; Emissão das Atas referente à Documentação e Julgamento das propostas; Interposição de recurso;
Anulação e revogação; Parecer da comissão julgadora; parecer jurídico; homologação e adjudicação;
Contratos e aditivos; Autorizações de fornecimento; Liquidação das autorizações de fornecimento; Gerar
empenhos para a contabilidade e liquidação dos empenhos;
23. Permitir a realização de licitações com julgamento pelo Maior Desconto sobre uma Tabela/Catálogo de
Preço ou sobre os próprios Itens da licitação;
24. Possibilitar a adjudicação de um ou mais lotes da licitação;
25. Permitir a contratação do segundo classificado quando o fornecedor vencedor deixar de fornecer o
material ou de executar os serviços. 26. Registrar os processos licitatórios contendo todos os dados
necessários para sua identificação, tais como: Número do processo; - Objeto da compra; Modalidade de
licitação; Datas de abertura e recebimento dos envelopes;
27. Permitir que os itens do processo fossem separados por centro de custo com suas respectivas
quantidades, possibilitando ainda a separação por despesa;
28. Permitir o controle das despesas realizadas e realizá-la de uma mesma natureza, para que não
ultrapasse os limites legais estabelecidos para cada modalidade de licitação;
29. Possibilitar o controle dos gastos por unidade orçamentária através de limites mensais preestabelecidos;
30. Permitir montar os itens do processo administrativo, processo licitatório e coleta de preços por lotes;
31. Controlar as quantidades entregues parcialmente pelo fornecedor, possibilitando a emissão de relatório
de forma resumida e detalhada, contendo as quantidades entregues, os valores e o saldo pendente;
32. Permitir o cadastramento de comissões: Permanente; Especial; Servidores; Pregoeiros; Leiloeiros,
Informando as portarias ou decretos que as designaram, com suas respectivas datas de designação e
expiração, permitindo informar também os seus membros e funções designadas;
33. Permitir gerar registro de preço através de um processo licitatório, possibilitando a realização periódica
de pesquisa dos preços registrados para verificação dos preços que estão sendo praticados atualmente
pelos fornecedores;
34. Permitir a gravação dos itens do processo licitatório em meio magnético para ser enviado aos
fornecedores para digitação do preço de cada item e possibilitar a leitura dos preços digitados para
preenchimento automático no cadastro de itens do processo, exibindo os itens em lista ou separados por
Lotes;
35. Possuir rotina para classificação das propostas do pregão presencial conforme critérios de classificação
determinados pela legislação (Lei 10.520/2002);
36. Permitir efetuar lances para a modalidade “pregão presencial” com opção de desistência e rotina de
reabertura de itens e/ou lotes para nova etapa de lances;

Pregão Presencial nº

012/2017 – FL. 22

37. Controlar o tempo entre um lance e outro por meio de um cronômetro, possibilitando ao pregoeiro
pausar , disparar;
38. Possibilitar a utilização de critérios de julgamento das propostas em relação à microempresa e empresa
de pequeno porte, de acordo com lei complementar 123/2006;
39. Possibilitar a emissão da ata do pregão presencial e histórico dos lances, e relatório da economicidade
do pregão;
40. Permitir parametrização para numerar a licitação de forma sequencial ou por modalidade, possibilitando
alterar a numeração sugerida pelo sistema;
41. Permitir identificar em quais processos licitatórios determinado fornecedor participou, visualizando sua
situação em cada item do processo;
42. Permitir a consulta dos fornecedores de determinado material ou ramo de atividade;
43. Permitir a emissão da autorização de fornecimento por centro de custo, por dotação ou global;
44. Permitir alterar a data de emissão das autorizações de fornecimento;
45. Possibilitar a informação das datas dos vencimentos dos bens adquiridos ou serviços contratados para
geração dos empenhos com suas respectivas parcelas;
46. Permitir a geração de desbloqueio do saldo remanescente da despesa na geração do último empenho
do processo;
47. Gerar entrada do material no almoxarifado a partir da liquidação, permitindo a visualização da geração
da movimentação no estoque (gerada ou não) na própria janela de liquidações;
48. Permitir gerar bens no sistema patrimonial a partir das liquidações de compra;
49. Permitir a integração com sistema de contabilidade, efetuando os seguintes processos: Bloqueio do
valor da despesa previsto no processo licitatório, na compra direta ou termo aditivo; Gerar empenhos e
liquidações; Consultar saldo financeiro da cota da despesa, visualizando as cotas de todos os meses.
Atualizar dados cadastrais de fornecedores, despesas e outros dados relacionados;
50. Emitir relatórios para controle de vencimento dos contratos e termos aditivos de contratos;
51. Manter histórico das alterações do contrato permitindo identificar se foi unilateral ou bilateral e o tipo de
alteração contratual, tais como: acréscimo, diminuição, equilíbrio econômico financeiro, prorrogação,
rescisão;
52. Possuir cronograma de pagamentos dos contratos, possibilitando controlar a situação (pago, vencido ou
a vencer);
53. Possuir cronograma de entrega dos itens dos contratos, controlando também a situação (entregue,
vencido ou a vencer);
54. Possibilitar a rescisão do contrato ou aditivo, informando: Motivo da rescisão; Data do termo, da rescisão
e da publicação; Valor da multa e indenização; Fundamento Legal; Imprensa oficial.
55.Emitir todos os relatórios necessários exigidos por Lei, como por exemplo: Termo de abertura e
autorização do processo licitatório; Parecer jurídico e contábil; Publicação do edital; Atas das sessões de
julgamento do Processo Licitatório; Atas do pregão; Emissão de contratos; - Notas de autorização de
fornecimento;
56. Permitir a emissão de Relatórios para divulgação na internet, conforme lei 9.755/98 e demonstrativo das
compras efetuadas conforme Artigo 16 da Lei 8.666/93.
57. Permitir criar e editar modelos de editais, contratos, autorização de compras, atas e outros relatórios
desejados a partir dos modelos existentes no sistema;
58. Possibilitar a configuração das assinaturas que serão exibidas nos relatórios;
59. Dispor as Leis 8.666/93 e 10.520/2002 para eventuais consultas diretamente no sistema;
60.Possibilitar a geração de arquivos para o Tribunal de Contas do Estado do Paraná para alimentação do
SIM-AM, a partir do próprio banco sem a necessidade de bancos auxiliares;
61. Possibilitar a adjudicação de um ou mais lotes da licitação;
62. Permitir salvar os relatórios em formato PDF simples, possibilitando.
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INTEGRAÇÕES DOS SISTEMAS
Integração Orçamentária dos Sistemas de Gestão PPA, LDO e LOA.
• Os Sistemas de Gestão PPA e LDO deverão ser integrados com o Sistema de Gestão LOA.
• Na elaboração do PPA o Sistema deverá buscar automaticamente do Sistema LOA, o cadastro da
Classificação Institucional, das Funções/Sub-funções, dos Programas de Governo, das Ações e Categorias
Econômicas de Receita e Despesa, proporcionado mais agilidade e segurança. O PPA e LDO devem ficar
armazenados em um único banco de dados facilitando assim o acesso, as consultas e a emissão dos
relatórios. Esses dados serão utilizados para futuros acompanhamentos durante a execução da LOA. Os
Sistemas PPA e LDO deverão registrar qualquer alteração realizada após sua aprovação como exclusões,
inclusões ou alterações. Disponibilizar relatórios para um acompanhamento da situação inicial, dos
movimentos e situação atualizada, possibilitando a efetiva transparência dos objetivos governamentais e
uma clara visualização da destinação dos recursos públicos.
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. xxx/2017
ANEXO II
PROPOSTA DE PREÇOS

MODALIDADE:
LICITAÇÃO Nº.: ___/2017

RAZÃO SOCIAL:
CNPJ Nº.:

REPRESENTANTE LEGAL:

TEL: (xx)

FAX: (xx)

E-mail:

Preço total R$

PRAZOS:
VALIDADE:
GARANTIA:
DATA: __/__/__

ASSINATURA DO RESPONSÁVEL: ______________________
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. xxx/2017
ANEXO III
MODELO DE CREDENCIAL
Credencio o Senhor(a) ....................................................., (nacionalidade, estado civil, profissão), portador
do Registro de Identidade nº .............., expedido pela .........., devidamente inscrito no Cadastro de Pessoas
Físicas do Ministério da Fazenda, sob o nº. ....., residente à rua ..................................................., nº ........
como meu mandatário, para representar esta empresa, com poderes para praticar todos os atos
necessários, relativos ao procedimento licitatório, em especial apresentar documentos, prestar declarações
de qualquer teor, impugnar, recorrer, apresentar contra razões de recursos, desistir de prazos de
interposição de recursos e do direito aos mesmos, a que tudo será dado como bom, firme e valioso.

_________, Ba ____ de _______ 2017

___________________________________________________________
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa).
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. xxx/2017
ANEXO IV

MODELO DE DECLARAÇÃO DE MICRO EMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO
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, 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, haver restrição na comprovação da
nossa regularidade fiscal, a cuja regularização procederemos no prazo de 2 (dois) 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 2017.
____________________________
RAZÃO SOCIAL
CNPJ
NOME DO REPRESENTANTE LEGAL
E ASSINATURA
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. xxxx/2017
ANEXO V
MODELO DE DECLARAÇÃO DE PLENO CONHECIMENTO E ATENDIMENTO ÀS EXIGÊNCIAS DO
EDITAL E DE HABILITAÇÃO

A

(nome

da

empresa)....................................

CNPJ,

nº

........................,

com

sede

à

.................................................., declara, que tem conhecimento do edital do Pregão Presencial nº.
......../2017 e atende às exigências de habilitação, conforme preceitua o art. 4º inciso VII, sob pena das
sanções previstas do art. 7º da Lei 10.520/02.

Data e Local
____________________________________
Assinatura do Diretor ou Representante Legal
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. xxx/2017
ANEXO VI
DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MENOR NO QUADRO DA EMPRESA

A (nome da empresa) ............................................................................ CNPJ, nº ...............................,
com sede à .................................................., declara, sob as penas da lei, que em suas instalações, não
há realização de trabalho noturno, perigoso ou insalubre por menores de 18 anos ou a realização de
qualquer trabalho por menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

............................., .............. de ................................. de .........

______________________________________________________
(nome, carimbo e assinatura do representante legal da empresa)
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PREGÃO PRESENCIAL Nº. xxx/2017
ANEXO VII
MINUTA DO CONTRATO Nº. ...
CONTRATO
PARA
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO QUE CELEBRAM ENTRE SI O
MUNICIPIO DE BAIXA GRANDE- BA, E A
EMPRESA .
A Prefeitura Municipal ............, pessoa Jurídica de direito público, interno, CNPJ nº .................., situada à
......................., neste ato representada pelo seu titular ............, doravante denominado CONTRATANTE, e
a Empresa .................. CNPJ nº. ................, Inscrição Estadual nº. .............., situado à
............................, neste ato representado na forma dos seus Estatutos/Regimento/Contrato Social, pelo
Sr. .............................., portador de documento de identidade nº. ............., emitido por .........., aqui
denominada CONTRATADA, com base no Edital do Pregão Presencial nº. ........../............, e disposições da
Lei Federal 10.520/02 e subsidiariamente a Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993, resolvem celebrar o
presente Contrato para prestação de serviços no ......../.........., mediante as cláusulas e condições
seguintes:
CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
Constitui objeto do presente título a contratação de empresa especializada em Prestação de Serviços de
............................. de acordo com as especificações e obrigações constantes do Instrumento
Convocatório, com as condições previstas neste contrato e na Proposta de Preços apresentada pela
CONTRATADA.
§1º A contratada ficará obrigada a aceitar nas mesmas condições contratuais, acréscimos ou supressões de
até 25% (vinte e cinco por cento) do objeto contratual.
§2º As supressões poderão ser superiores a 25%, desde que haja resultado de acordo entre os
contratantes.
§ 3º Será permitida a sub-contratação de empresas ou pessoas físicas que prestam serviços especializados
necessários ao cumprimento do contrato que serão atestados pela Contratante comprovando, através de
declaração formal da sub-contratada que se comprometerá executar a parcela do serviço para a qual está
fornecendo a atestação técnica.
CLÁUSULA SEGUNDA - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA
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As despesas para o pagamento deste contrato correrão por conta dos recursos da Dotação Orçamentária a
seguir especificada:
ÓRGÃO:
ATIVIDADE:
ELEMENTO DE DESPESA:
CLÁUSULA TERCEIRA – PRAZO
O prazo de vigência do presente contrato, a contar da data da sua assinatura, será de ----------, admitindose a sua prorrogação nos termos do art. 57 da Lei 8.666/93.
§1ºA variação do valor contratual para fazer face ao reajuste de preços previsto no próprio contrato, as
atualizações, compensações ou apenações financeiras decorrentes das condições de pagamento nele
previstas, bem como o empenho de dotações orçamentárias suplementares até o limite do seu valor
corrigido, não caracterizam alteração do mesmo, podendo ser registrados por simples apostila, dispensando
a celebração de aditamento.
CLÁUSULA QUARTA - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
§1º - Estima-se para o contrato o valor de R$
§2º - Nos preços contratados estão incluídos todos os custos com material de consumo, salários, encargos
sociais, previdenciários e trabalhistas de todo o pessoal da CONTRATADA, como também fardamento,
transporte de qualquer natureza, materiais empregados, inclusive ferramentas, utensílios e equipamentos
utilizados, depreciação, aluguéis, administração, impostos, taxas, emolumentos e quaisquer outros custos
que, direta ou indiretamente, se relacionem com o fiel cumprimento pela CONTRATADA das obrigações.
§ 3° - O pagamento será efetuado mensalmente, crédito em conta bancária, até 20 (vinte) dias úteis após
a apresentação da Nota Fiscal/Fatura e devidamente atestada a prestação dos serviços do período.
§4º Em havendo alguma pendência impeditiva do pagamento, o prazo fluirá a partir de sua regularização
por parte da CONTRATADA.
§5º 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, de acordo com a variação do
INPC do IBGE pro rata tempore.
§6º O CONTRATANTE descontará da fatura mensal o valor correspondente às faltas ou atrasos na execução
dos serviços ocorridos no mês, com base no valor do preço vigente.
§7º As faturas far-se-ão acompanhar da documentação probatória relativa ao recolhimento dos impostos
relacionados com a prestação do serviço, no mês anterior à realização dos serviços.
CLÁUSULA QUINTA – REVISÃO E REAJUSTEAMENTO
O valor do contrato será reajustado a cada 12 (doze) meses, tomando-se por base o Índice Nacional de
Preços ao Consumidor - INPC/IBGE, ou na sua falta, de acordo com o índice que legalmente vier a lhe
substituir.
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Parágrafo Único - A revisão de preços, nos termos do arrt. 65, II, d - Lei Federal 8.666/93, dependerá de
requerimento do interessado quando visar recompor o preço que se tornou insuficiente, instruído com a
documentação que comprove o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, devendo ser instaurada pela
própria administração quando colimar recompor o preço que se tornou excessivo.
CLÁUSULA SEXTA - DA RESCISÃO
A inexecução, total ou parcial, do Contrato enseja a sua rescisão, com as conseqüências contratuais e as
prevista na Lei nº. 8.666/93.
O Contratante poderá rescindir administrativamente o Contrato nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei
8.666/93.
Parágrafo Único - Nas hipóteses de rescisão com base nos incisos I a XI do art. 78 da Lei 8.666/93, não
cabe ao Contratado direito a qualquer indenização.
CLÁUSULA SÉTIMA - DA ALTERAÇÃO
O presente contrato poderá ser alterado mediante Termo Aditivo na forma do Inciso I do art. 65 da Lei
Federal nº. 8.666/93.
CLÁUSULA OITAVA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA
A CONTRATADA OBRIGA-SE-Á:
a) quando da assinatura do contrato, apresentar a relação contendo os nomes e os números do CPF,
Carteira Profissional e PIS dos seus empregados que serão vinculados à prestação dos serviços;
b) designar de sua estrutura administrativa um preposto permanentemente responsável pela perfeita
execução dos serviços, inclusive para atendimento de emergência, bem como para zelar pela prestação
contínua e ininterrupta dos serviços, bem como, dentre os que permaneçam no local do trabalho, um
que será o responsável pelo bom andamento dos serviços e que possa tomar as providências
pertinentes para que sejam corrigidas todas as falhas detectadas;
c) executar os serviços objeto deste contrato de acordo com as especificações ou recomendações
efetuadas pelo CONTRATANTE;
d) manter, sob sua exclusiva responsabilidade, toda a supervisão, direção e recursos humanos para
execução completa e eficiente dos serviços objeto deste contrato;
e) zelar pela boa e completa execução dos serviços contratados 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;
f)

comunicar ao CONTRATANTE qualquer anormalidade que interfira no bom andamento dos serviços;

g) atender com presteza as reclamações sobre a qualidade dos serviços executados, providenciando sua
imediata correção, sem ônus para o CONTRATANTE;
h) responder perante o CONTRATANTE pela conduta, freqüência, pontualidade e assiduidade de seus
empregados e efetuar as substituições daqueles que venham a se ausentar do serviço, por motivo
justificado ou não, sem nenhum ônus para o CONTRATANTE, bem como comunicar ao CONTRATANTE,
antecipadamente, todo e qualquer afastamento, substituição ou inclusão de qualquer um dos seus
empregados vinculados à execução do presente contrato;
i)

respeitar e fazer com que seus empregados respeitem as normas de segurança do trabalho, disciplina e
demais regulamentos vigentes no CONTRATANTE, bem como atentar para as regras de cortesia no local
onde serão executados os serviços;
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j)

reparar, repor ou restituir, nas mesmas condições e especificações, dentro do prazo que for
determinado, os equipamentos e utensílios eventualmente recebidos para uso nos serviços objeto deste
contrato, deixando as instalações na mais perfeita condição de funcionamento;

k) arcar com todo e qualquer dano ou prejuízo de qualquer natureza causado ao CONTRATANTE e
terceiros, por sua culpa, ou em conseqüência 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 dos serviços contratados, exceto quando isto ocorrer 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;
l)

manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas
as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação;

m) providenciar e manter atualizadas todas as licenças e alvarás junto às repartições competentes,
necessários à execução dos serviços;
n) 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 aos serviços prestados;
o) preservar e manter a CONTRATANTE a salvo de quaisquer reivindicações, demandas, queixas e
representações de qualquer natureza, decorrentes de sua ação;
p)responder pela supervisão, direção técnica e administrativa e mão-de-obra necessárias à prestação dos
serviços contratados, como única e exclusiva empregadora;
q)providenciar a retirada imediata de qualquer preposto seu, cuja permanência no serviço seja considerada
indesejável pela Fiscalização, sem ônus para a CONTRATANTE
CLÁUSULA NONA - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE
Além das obrigações já previstas no presente contrato, a Contratante obriga-se á:
a) fornecer ao contratado os elementos indispensáveis ao cumprimento do contrato, dentro de, no
máximo, 10 (dez) dias da assinatura;
b) realizar o pagamento pela execução do contrato;
c) proceder à publicação resumida do instrumento de contrato e de seus aditamentos na imprensa oficial
no prazo legal.
CLÁUSULA DÉCIMA – DA FISCALIZAÇÃO E DA EXECUÇÃO DO SERVIÇO
O Regime de Execução será o de Empreitada por Preço Global
§ 1° Competirá ao Contratante proceder ao acompanhamento da execução dos serviços prestado. A
contratante exercerá a supervisão, acompanhamento e fiscalização da prestação dos serviços, devendo a
Contratada promover os meios necessários para o livre acesso da equipe de fiscalização indicada pela
Contratante.
§ 2° A fiscalização será exercida no interesse exclusivo da contratante, não excluindo nem reduzindo a
responsabilidade da contratada.
§ 3° As exigências e a atuação da fiscalização pelo órgão ou entidade contratante em nada restringe a
responsabilidade única, integral e exclusiva da contratada no que concerne à execução do objeto
contratado.
CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS PENALIDADES
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O descumprimento, parcial ou total, de qualquer das cláusulas contidas no contrato, sem justificativas aceita
pelo órgão ou entidade promotor da licitação, sujeitará a Contratada às sanções previstas na Lei Federal nº.
10.520/02 e na Lei 8.666/93, garantida a prévia e ampla defesa em processo administrativo.
§ 1º - A inexecução parcial ou total do Contrato ensejará a suspensão ou a imposição da declaração de
idoneidade para licitar e contratar com o Município de ........... e multa, de acordo com a gravidade da
infração:
Multa será de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em caso do não cumprimento do objeto
contratado;
Multa de 0,3% (três décimos por cento) ao dia, até o 30º (trigésimo) dia de atraso sobre o valor da
parte do serviço não executado;
Multa de 0,7 % (sete décimos por cento) sobre o valor da parte do serviço não realizado, por cada dia
subseqüente ao 30º (trigésimo).
§ 3º - O valor das multas será, obrigatoriamente, deduzido do pagamento do objeto fornecido com atraso,
ou de outros créditos, relativo ao mesmo Contrato, eventualmente existentes.
§ 4º - As multas previstas nesta cláusula não têm caráter compensatório e o seu pagamento não eximirá a
CONTRATADA da responsabilidade de perdas e danos decorrentes das infrações cometidas.
CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - COBRANÇA JUDICIAL
As importâncias devidas pela Contratada serão cobradas através de processo de execução, constituindo este
Contrato, título executivo extrajudicial, ressalvada a cobrança direta, mediante retenção ou compensação de
créditos, sempre que possível.
CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - FORO
As partes elegem o Foro da Cidade de Baixa Grande, que prevalecerá sobre qualquer outro, por mais
privilegiado que seja, para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato, das testemunhas.
E, por estarem assim justos e contratados, firmam o presente contrato em 03 (três) vias de igual teor e
forma na presença, que subscrevem depois de lido e achado conforme.
__________________, Ba ____ de ___________________ 2017
........................................
(Contratante)
TESTEMUNHAS: ------------------------

..............................................
(Contratada)
-------------------------------
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