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PREÂMBULO 

 

A PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, por intermédio do seu pregoeiro designado pela Portaria nº 006/2016, 

do dia 04 de janeiro de 2016, e equipe de apoio, torna público, para ciência dos interessados, que às 10h00 do 

dia 16 de janeiro de 2017, ou caso não haja expediente nesta data, no primeiro dia útil subsequente, realizará a 

licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, que 

tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DISPONIBILIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E 

SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, PARA LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARES INTEGRADOS 

DE GESTÃO MUNICIPAL, VISANDO À MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E DE 

ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE, COBRANÇAS DAS RECEITAS PRÓPRIAS, GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL, 

DENTRE OUTRAS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE 

IMPORTAÇÃO, MIGRAÇÃO E CONVERSÃO DE DADOS, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO DOS 

DADOS, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, SUPORTE TÉCNICO E ASSESSORIA NO PROCESSO DE 

IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DOS USUÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA/PE. Consoante ao Decreto Municipal nº 040/2013, a Lei Federal nº 

10.520/2002 e subsidiariamente pela Lei Federal nº 8.666/93, atualizada, bem como, Decreto Federal nº 

3.555/2000 e Decreto Federal nº 7.892/2013. As empresas interessadas poderão obter o Edital diretamente na 

sala da comissão mediante a entrega de um CD ou pen drive, situada na Praça Agamenon Magalhães, s/n – 

Centro – Paulista/PE, no horário das 08h00 às 13h00, de segunda a sexta-feira. 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. A presente licitação tem por objeto a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DISPONIBILIZAÇÃO, 

IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, PARA LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE 

SOFTWARES INTEGRADOS DE GESTÃO MUNICIPAL, VISANDO À MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS 

ADMINISTRATIVOS E DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE, COBRANÇAS DAS RECEITAS PRÓPRIAS, GESTÃO 

FINANCEIRA E CONTÁBIL, DENTRE OUTRAS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, 

INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPORTAÇÃO, MIGRAÇÃO E CONVERSÃO DE DADOS, INSTALAÇÃO, 

CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO DOS DADOS, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, SUPORTE 

TÉCNICO E ASSESSORIA NO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DOS USUÁRIOS, PARA ATENDER 

AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA/PE. 
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RELAÇÃO DOS SISTEMAS E SUBSISTEMAS/MÓDULOS 

 

ITEM DESCRIÇÃO DO SISTEMA QTD. UND. 

1. 

SISTEMA DE ARRECADAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS E 

TRIBUTOS, COM EMISSÃO DE RELATÓRIOS GERADOS PELO USUÁRIO DO 

SISTEMA À PARTIR DO GERENCIADOR DE RELATÓRIOS,.... 
01 SISTEMA 

2. 

SISTEMA DE GESTÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE PÚBLICA – QUE 

REGISTRE E CONTROLE INFORMAÇÕES DE NATUREZA 

ORÇAMENTÁRIA,... 

01 SISTEMA 

3. 
PORTAL DO CONTRIBUINTE - DISPONIBILIDADE DE ACESSO AO PORTAL 

DO CONTRIBUINTE VIA WEB INITERRUPTAMENTE,.... 
01 SISTEMA 

4. 

PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA VIA WEB, CONSULTA ON-LINE DE 

INFORMAÇÕES DAS RECEITAS E DESPESAS PÚBLICAS E PROCESSOS 

LICITATÓRIOS,.... 

01 SISTEMA 

5. 

SISTEMA DE PATRIMÔNIO COM CONTROLES DOS BENS MÓVEIS, 

IMÓVEIS E VEÍCULOS DA INSTITUIÇÃO, JUNTO COM LEVANTAMENTO 

PATRIMONIAL;.... 

01 SISTEMA 

6. 

SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS ESPECÍFICO DO 

SETOR PÚBLICO E CONTROLE DE COMPRAS, COM CONTROLE GERAL DO 

ESTOQUE MUNICIPAL;.... 

01 SISTEMA 

7. 

SISTEMA DE CONTROLE DE FARMÁCIA PÚBLICA SISTEMA COMPLETO 

DE CONTROLE DE MEDICAMENTOS E BENEFICIADOS PARA O SETOR 

PÚBLICO, ... 

01 SISTEMA 

8. 

SISTEMA DE CONTROLE DE LICITAÇÃO COMPLETO DE ELABORAÇÃO DE 

PROCESSOS LICITATÓRIOS: REALIZAR O PROCESSO LICITATÓRIO DE 

FORMA CLARA E OBJETIVA DE ACORDO COM A LEI 8.666/93 E SUAS 

ATUALIZAÇÕES,... 

01 SISTEMA 

9. 

SISTEMA DE PROTOCOLO DISPONIBILIZA A ADMINISTRAÇÃO DE TODOS 

OS PROCESSOS E TRAMITAÇÃO DE DOCUMENTOS COM 

GERENCIAMENTO DOS PROCESSOS NO SETOR PÚBLICO MUNICIPAL... 

01 SISTEMA 

10. 

SISTEMA DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS - CONTROLA TODA A 

FROTA DA INSTITUIÇÃO. SISTEMA DE INTERFACE AMIGÁVEL E INTUITIVA 

PERMITINDO AO USUÁRIO FÁCIL NAVEGAÇÃO ENTRE AS TELAS DO 

PRÓPRIO APLICATIVO;... 

01 SISTEMA 

11. 

SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS DE 

DOCUMENTOS ESPECÍFICO PARA O SETOR PÚBLICO, COM IMPORTAÇÃO 

DOS DADOS DE QUALQUER SISTEMA QUE GERE PARA O SAGRES/SIAI 

TCE/PE ... 

01 SISTEMA 

12. 

SISTEMA DE GESTÃO DE AÇÕES E PROGRAMAS SOCIAIS - CONTROLE 

SOBRE TODAS AS DOAÇÕES FEITAS PELA INSTITUIÇÃO. POSSIBILITANDO 

O CADASTRO DOS PROGRAMAS SOCIAIS, TIPOS E QUANTIDADES. 

01 SISTEMA 
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1.2. Integram o presente instrumento convocatório, como anexos, os seguintes documentos: 

 

ANEXO I - TERMO DE REFERÊNCIA  

ANEXO II - DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO. 

ANEXO III - DECLARAÇÃO DE QUE NÃO EMPREGA MENOR DE IDADE. 

ANEXO IV – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS SUPERVENIENTES. 

ANEXO V – DECLARAÇÃO DE DADOS CADASTRAIS. 

ANEXO VI - DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE. 

ANEXO VII - MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. 

ANEXO VIII - MINUTA DO CONTRATO. 

 

1.3. A descrição detalhada contendo as especificações e condições da prestação dos serviços a serem 

contratados estão discriminadas nos anexos deste instrumento convocatório que deverão ser estritamente 

observados pelas licitantes, quando da elaboração de suas propostas. 

 

2. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS 

 

2.1. Somente a COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PARA PREGÃO está autorizada a prestar oficialmente 

informações ou esclarecimentos a respeito deste Pregão. As eventuais informações de outras fontes não serão 

consideradas como oficiais; 

 

2.2. Os interessados que desejarem maiores esclarecimentos acerca da presente licitação poderão endereçar 

solicitação por escrito à CPL PREGÃO, situada na Praça Agamenon Magalhães, s/n – Centro – Paulista/PE, no 

horário das 08h00 às 13h00, de 2ª feira a 6ª feira, em até 02 (dois) dias úteis antes da data para abertura do 

certame, tendo a administração 02 (dois) dias úteis para responder; 

 

2.3. A solicitação de informações não motivará prorrogação da data de licitação, salvo se, a juízo da COMISSÃO 

PERMANENTE DE LICITAÇÃO PARA PREGÃO forem substanciais. Neste caso, a COMISSÃO DE LICITAÇÃO reabrirá 

o prazo de 08 (oito) dias úteis entre a comunicação aos interessados e a data de recebimento dos Envelopes; 
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2.4. A COMISSÃO DE LICITAÇÃO não assume responsabilidade alguma relacionada com proposta de licitantes 

que não obtiveram este Edital e seus Anexos diretamente com a Comissão de Licitação. Em consequência, não 

serão aceitos protestos ou reclamações de licitantes em relação a tais documentos e suas emendas, se houver.   

 

3. DO VALOR ESTIMADO 

 

3.1. O valor total estimado da presente contratação será de até R$ 1.446.440,00 (um milhão, quatrocentos e 

quarenta e seis mil, quatrocentos e quarenta reais). 

 

4. DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

4.1. Por se tratar de Registro de Preços, os recursos financeiros para fazer face às despesas da contratação, 

correrão por conta do órgão gerenciador, cujos elementos de despesas constarão nos respectivos contratos e 

notas de empenho, observadas as condições estabelecidas no processo licitatório.  

   

5. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO 

 

5.1. Poderão participar da presente licitação, pessoas jurídicas, do ramo pertinente ao objeto desta licitação e 

que comprovem possuir os documentos de habilitação requeridos neste PREGÃO PRESENCIAL. 

 

5.2. É vedada, na presente licitação, a participação de: 

 

5.2.1. Empresas que estejam suspensas de participar de licitação realizada pela Prefeitura Municipal do Paulista. 

5.2.2. Empresas cujos dirigentes, sócios ou gerentes tenham qualquer vínculo empregatício com a Prefeitura 

Municipal do Paulista, respeitando o disposto no inciso III, do artigo 9º, da Lei Federal nº 8.666/93, e suas 

alterações posteriores, e Pessoas Jurídicas das quais participem membros, servidores ou servidores a disposição 

desta Prefeitura Municipal do Paulista como sócios, gerentes ou diretores. 

5.2.3. Empresas declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública, enquanto 

perdurarem os motivos da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que 

aplicou a penalidade. 

5.2.4. Empresas em consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição. 
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5.3. As empresas participantes poderão ser representadas no processo por seus titulares ou por representantes 

legais munidos de instrumento de mandato com poderes específicos para a prática de quaisquer atos deste 

procedimento licitatório, inclusive o poder de interposição de recurso e desistência expressa dos mesmos e, 

ainda, poderes expressos para assinatura de Contratos; 

 

5.4. A legitimidade da representação será demonstrada por um dos seguintes documentos, em original ou cópia 

autenticada, no seu prazo de validade e na abrangência do seu objeto, acompanhados de cédula de identidade 

ou outro documento de identificação de Fé Pública do representante: 

 

5.4.1. Tratando-se de representante legal, o estatuto social, contrato social ou outro instrumento de registro 

comercial, registrado na Junta Comercial ou, tratando-se de sociedades civis, o ato constitutivo registrado no 

cartório de Registro Civil de Pessoas Jurídicas, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e 

assumir obrigações em decorrência de tal investidura, devidamente atestada sua autenticidade; 

5.4.2. Tratando-se de procurador, o instrumento de procuração, público ou particular, com firma reconhecida 

do qual constem poderes específicos para firmar declaração de pleno atendimento aos requisitos de 

habilitação, interpor recursos e desistir de sua interposição e praticar todos os demais atos pertinentes ao 

certame, acompanhado do correspondente documento, que comprove os poderes do mandante para outorga; 

 

6. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ENVELOPES 

 

6.1. Os envelopes contendo os DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO e a PROPOSTA DE PREÇOS serão recebidos no 

endereço mencionado no preâmbulo deste Edital, em sessão pública de processamento do PREGÃO 

PRESENCIAL, após o credenciamento dos interessados que se apresentarem para participar do certame. 

 

6.2. As propostas de preços e os documentos de habilitação deverão ser apresentados em dois envelopes 

fechados, contendo em sua parte externa os seguintes dizeres: 

 

ENVELOPE Nº 01 – PROPOSTA DE PREÇOS 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA – CPL PREGÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2016 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2016 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DISPONIBILIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE 

SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARES INTEGRADOS DE GESTÃO 
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MUNICIPAL, VISANDO À MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E DE ATENDIMENTO AO 

CONTRIBUINTE, COBRANÇAS DAS RECEITAS PRÓPRIAS, GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL, DENTRE OUTRAS 

DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPORTAÇÃO, 

MIGRAÇÃO E CONVERSÃO DE DADOS, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO DOS DADOS, 

HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, SUPORTE TÉCNICO E ASSESSORIA NO PROCESSO DE 

IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DOS USUÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA/PE. 

[Razão social da empresa licitante] 

[Endereço, telefone e fax da empresa licitante] 

 

ENVELOPE Nº 02 – DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA – CPL PREGÃO 

PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2016 

PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2016 

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM DISPONIBILIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE 

SISTEMAS INFORMATIZADOS PARA LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARES INTEGRADOS DE GESTÃO 

MUNICIPAL, VISANDO À MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E DE ATENDIMENTO AO 

CONTRIBUINTE, COBRANÇAS DAS RECEITAS PRÓPRIAS, GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL, DENTRE OUTRAS 

DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPORTAÇÃO, 

MIGRAÇÃO E CONVERSÃO DE DADOS, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO DOS DADOS, 

HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, SUPORTE TÉCNICO E ASSESSORIA NO PROCESSO DE 

IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DOS USUÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA/PE. 

[Razão social da empresa licitante] 

[Endereço, telefone e fax da empresa licitante] 

 

7. DA APRESENTAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE PLENO ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

 

7.1. O licitante deverá apresentar Declaração de cumprimento das condições de Habilitação, conforme modelo 

constante no ANEXO II deste Edital. 

 

8. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS DE PREÇOS (ENVELOPE Nº 01) 

 

8.1. A PROPOSTA DE PREÇOS será apresentada em uma via, na língua portuguesa, impressa, sem emendas, 

rasuras, ressalvas ou entrelinhas, em papel timbrado da empresa proponente, devidamente carimbada e 

assinada pelo representante legal da licitante e rubricada nas demais, devendo ser elaborada obrigatoriamente 

de acordo com as especificações técnicas e condições estabelecidas no respectivo Termo de Referência. 
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8.2. A proposta deverá conter preço unitário e total fixo, reajustável em moeda corrente nacional, com todos os 

custos incidentes, tais como: despesas decorrentes de impostos, taxas, seguros, contribuições e obrigações 

sociais, trabalhistas, previdenciárias, demais encargos cabíveis e outros. 

 

8.3. A proposta deverá conter a descrição dos sistemas, bem como das suas funcionalidades, especificando o 

preço de locação mensal do sistema e o valor total anual, com a descrição dos valores em moeda corrente 

nacional, com todos os custos incidentes, tais como: despesas decorrentes de impostos, taxas, seguros, 

contribuições e obrigações sociais, trabalhistas, previdenciárias, demais encargos cabíveis e outros. 

 

8.4. As propostas apresentadas terão validade mínima de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de 

abertura do certame. 

 

8.5. Para as propostas que omitirem o seu prazo de validade fica estabelecido que este prazo seja o estipulado 

no termo de referência. 

 

8.6. A proposta deverá conter nome, identidade, CPF, profissão e endereço do representante legal da empresa 

que assinará o Contrato, na hipótese de vencedora do certame. 

 

9. DOS PREÇOS  

 

9.1. Não se admitirá proposta que apresente preço simbólicos, irrisórios ou de valor zero, incompatíveis com os 

preços de mercado, ou com preços manifestamente inexequíveis, podendo para tanto, exigir-se por ocasião da 

análise de preços, a demonstração da viabilidade dos mesmos, através de documentação que comprove que os 

custos são coerentes com os de mercado: 

 

9.2. Também será considerada manifestamente inexequível a proposta que não atender ao disposto no artigo 

48, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 

 

9.3. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear 

qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto. 

 

9.4. Para cada licitante só será admitida uma única proposta de preço, sob pena de desclassificação. 



 
 

SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
 

PROCESSO Nº 103/2016 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2016 

 

 

Praça Agamenon Magalhães, S/N – Centro – Paulista – PE – CEP: 53.401-900 
CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 3371-1317 

Página 8 de 90 

9.5. Em nenhuma hipótese, o conteúdo das propostas poderá ser alterado, seja com relação às características 

técnicas, prazos, equipamentos e materiais ou de qualquer outra condição que importe modificação dos seus 

termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas falhas formais, alterações essas que serão 

analisadas pelo Pregoeiro. 

 

9.6. A falta de data e/ou rubrica da proposta somente poderá ser suprida pelo representante legal presente à 

reunião de abertura do envelope “Proposta de Preços” e com poderes para esse fim, sendo desclassificado o 

licitante que não satisfizer tal exigência. 

 

9.7. A falta do CNPJ e/ou endereço completo poderá, também, ser suprida com aquelas constantes dos 

documentos apresentados dentro do Envelope nº 02 –“Documentos de Habilitação”. 

 

9.8. A apresentação da proposta implicará na plena aceitação, por parte do licitante, das condições 

estabelecidas neste Edital e nos seus Anexos. 

 

9.9. Se, por motivo de força maior, a adjudicação não puder ocorrer dentro do período de validade da proposta, 

ou seja, no mínimo 90 (noventa) dias, e caso persista o interesse da PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, este 

poderá solicitar prorrogação geral da validade acima referida, por igual prazo, no mínimo. 

 

10. DA ADEQUAÇÃO DA PROPOSTA VENCEDORA 

 

10.1. O licitante classificado, provisoriamente, em primeiro lugar deverá adequar sua proposta ao seu lance ou 

negociação, no prazo máximo de até 03 (três) dias úteis, contados, da data da realização do pregão. A não 

apresentação ensejará aplicação das penalidades legalmente previstas, bem como na sua desclassificação. 

 

10.2. A adequação da proposta deverá atender a todos os requisitos estabelecidos neste instrumento 

convocatório. 

 

11. DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO  

 

11.1. O ENVELOPE “02” (Documentos de habilitação) deverá conter em uma única via os documentos abaixo 

relacionados, para habilitação legal, os quais poderão ser apresentados em original, cópia autenticada por 
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cartório ou publicação na imprensa oficial, ou ainda, serem autenticadas por membro da CPL. Neste caso, as 

fotocópias deverão vir acompanhadas dos originais e apresentadas à comissão de PREGÃO da PREFEITURA 

MUNICIPAL DO PAULISTA para a necessária autenticação. SÓ SERÃO ACEITAS CÓPIAS LEGÍVEIS (não será aceita 

cópia em papel FAX). 

 

11.2. Todas as folhas dos documentos constantes dos envelopes deverão ser rubricadas da primeira à última 

folha, preferencialmente numeradas, na ordem solicitada, de modo a refletir o seu número exato. 

 

11.3. Os documentos emitidos via internet por órgão ou entidades públicas e suas cópias reprográficas 

dispensam a necessidade de autenticações e, em caso de deficiência nas informações constantes no documento 

apresentado, os mesmos poderão ser obtidos via internet durante a sessão. A administração não se 

responsabilizará pela eventual indisponibilidade dos meios. Ocorrendo essa indisponibilidade e não sendo 

apresentados os documentos alcançados pela verificação, o licitante será inabilitado. 

 

11.4. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA 

 

11.4.1. Registro Comercial, no caso de empresa individual, manifesto de acordo com o objeto do certame. 

11.4.2. Ato constitutivo, estatuto ou contrato social, em vigor devidamente registrado com objeto social 

expressamente pertinente ao objeto do certame e, em se tratando de sociedades empresariais e, no caso de 

sociedades por ações, seu ato constitutivo, estatuto ser também acompanhado de documentos de eleição de 

seus administradores.  

11.4.2.1. Os documentos deverão estar acompanhados de todas as alterações ou da consolidação respectiva. 

 

11.5. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO FISCAL 

 

11.5.1. Comprovante de inscrição e situação cadastral no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica – CNPJ. 

11.5.2. Certidão que comprove a regularidade fiscal perante a Fazenda Federal (Certidão Negativa de Dívida 

Ativa da União, unificada ou não) dentro do prazo de validade. 

11.5.3. Certidão que comprove a regularidade fiscal perante a Fazenda Estadual do domicílio ou sede do 

licitante, dentro do prazo de validade. 

11.5.4. Certidão que comprove a regularidade fiscal perante a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do 

licitante, dentro do prazo de validade. 
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11.5.5. Prova de regularidade relativa à Seguridade Social – INSS (Certidão Negativa de Débito – CND). 

11.5.6. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS (Certificado de 

Regularidade do FGTS – CRF). 

11.5.7. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante apresentação de 

Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT. 

 

11.6. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA 

 

11.6.1. Balanço Patrimonial e Demonstrações Contábeis do último exercício social já exigíveis, assinados por 

contador ou por outro profissional equivalente, devidamente registrado no Conselho Regional de 

Contabilidade e apresentados na forma da Lei, que comprovem a boa situação financeira da empresa, vedada a 

sua substituição por balancetes ou balanços provisórios, podendo ser atualizados, quando encerrados há mais 

de 03 (três) meses da data de apresentação da proposta, tomando como base a variação, ocorrida no período, 

do ÍNDICE GERAL DE PREÇOS – DISPONIBILIDADE INTERNA – IGP/DI, publicado pela Fundação Getúlio Vargas – 

FGV ou de outro indicador que o venha substituir; 

11.6.2. Comprovação de patrimônio líquido não inferior a 10% (dez por cento) do valor estimado da 

contratação do objeto licitado. 

11.6.3. Certidão Negativa de Falência, Recuperação Judicial ou Extrajudicial, expedida dentro de um prazo 

máximo de 90 (noventa) dias anteriores à sessão pública de processamento deste Pregão, pelo distribuidor da 

sede da pessoa jurídica, ou dentro do prazo de validade constante no documento. Apresentação obrigatória 

para todos os itens licitados. 

 

11.7. DA DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

11.7.1. A licitante deverá comprovar expertise para prestação dos serviços objeto da presente licitação, através 

da apresentação de ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA emitido, em papel timbrado, por pessoa jurídica de 

direto público e/ou privado, comprovando que a licitante possui experiência no fornecimento de sistemas, 

similar ou idêntico ao objeto desta licitação, atendendo os seguintes itens: 
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11.7.2. Ter implantado os sistemas em municípios com quantidade igual ou superior a 60.000 (sessenta mil) 

imóveis, sob pena de desclassificação. A exigência da quantidade mínima de imóveis atendidos é justificada por 

refletir, além da expertise, a infraestrutura e a capacidade gerencial necessária à execução dos trabalhos; 

 

11.7.3. Ter prestado serviços de implantação, migração de dados, treinamento com transferência de 

tecnologia, serviços suporte operacional aos usuários, manutenção, atualização e customização utilizando 

metodologia de desenvolvimento de processos e gerenciamento de projetos e metodologias para serviços 

aderentes aos seguintes módulos transcritos abaixo: 

 

11.7.3.1. Sistema de arrecadação e administração de receitas e tributos, 

11.7.3.2. Sistema de Gestão financeira e Contabilidade Pública 

11.7.3.3. Sistema de Portal do Contribuinte 

11.7.3.4. Sistema de Portal da Transparência Pública 

11.7.3.5. Sistema de Gestão de Patrimônio 

11.7.3.6. Sistema de Controle de Estoque e Compras 

11.7.3.7. Sistema de Controle de Farmácia Pública 

11.7.3.8. Sistema de Controle de Licitações 

11.7.3.9. Sistema de Protocolo 

11.7.3.10. Sistema de Gestão de Frota de Veículos 

11.7.3.11. Sistema de gestão de documentos digitalizados 

11.7.3.12. Sistema de gestão de ações e programas sociais. 

 

11.7.4. A licitante deverá apresentar prova de que a empresa é detentora/proprietária dos direitos autorais do 

Software registrado no índice do INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. 

  

11.8. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES 

 

11.8.1. Declaração, para atender ao disposto no inciso V do Artigo 27 da Lei nº 8.666/93, acrescido pela Lei nº 

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

insalubre e não emprega menor de dezesseis anos, conforme modelo constante no ANEXO III deste Edital; 
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11.8.2. Declaração expressa do responsável pela empresa, de inexistência de fatos supervenientes impeditivos 

à habilitação, conforme modelo constante no ANEXO IV deste Edital; 

 

11.8.3. Apresentar declaração de dados cadastrais preenchida, conforme modelo constante no ANEXO V deste 

Edital. 

 

12. DA COMPROVAÇÃO DE CONDIÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

 

12.1. As licitantes, para o enquadramento como Microempresa (ME) ou Empresa de Pequeno Porte (EPP) 

objetivando a aplicação da Lei Complementar nº 147/14, deverão apresentar Declaração devidamente assinada 

pelo representante legal de que é ME ou EPP, nos termos dos  incisos I e II do Artigo 3º da LC nº 147/14, bem 

como de que não possui nenhum dos impedimentos constantes do §4º do mesmo Artigo. Modelo constante no 

ANEXO VI deste Edital; 

 

12.2. A não apresentação da Declaração disposta no item 12.1 implica na RENÚNCIA ao direito de aplicação da 

Lei Complementar nº 147/14; 

 

12.3. A falsidade da Declaração apresentada, referida no item 12.1, objetivando os benefícios da Lei 

Complementar nº 147/14 caracteriza o crime previsto no Artigo 299 do Código Penal (crime de falsidade 

ideológica), sem prejuízo das sanções previstas neste PREGÃO; 

 

12.4. Para fins de obtenção dos benefícios concedidos pela Lei Complementar nº 147/14, as Microempresas 

(ME) e/ou Empresas de Pequeno Porte (EPP) deverão comprovar essa condição mediante apresentação da 

seguinte documentação: 

 

a) Empresas optantes pelo Simples Nacional, regida pela Lei Complementar nº 147/14: 

• Comprovante de opção pelo Simples obtido através do site da Secretaria da Receita Federal, 

www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/simples/simples.htm; 

• Declaração, firmada pelo representante legal da empresa, de não haver nenhum dos impedimentos 

previstos no § 4º do artigo 3º da LC 147/14; 

 

b) Empresas não optantes pelo Simples Nacional, regido pela Lei Complementar nº 147/14: 

http://www.receita.fazenda.gov.br/pessoajuridica/simples/simples.htm
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• Balanço patrimonial e Demonstrações do Resultado do Exercício – DRE, comprovando ter receita bruta 

dentro dos limites estabelecidos nos incisos I e II, do art. 3º da LC 147/14; 

• Cópia da Declaração de Informação Econômico – Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ e respectivo recibo de 

entrega, em conformidade com o Balanço e a DRE; 

• Comprovante de Inscrição e situação cadastral no CNPJ, com prazo de emissão de no máximo 90 (noventa) 

dias anteriores a data de abertura da sessão. 

 

12.4.1. Os itens relacionados acima (12.4), para efeito de comprovação da condição de Microempresa ou 

Empresa de Pequeno Porte, poderão ser substituídos pela certidão expedida pela Junta Comercial. 

 

12.5. As ME e EPP deverão apresentar toda a documentação exigida para comprovação da regularidade fiscal, 

ainda que apresente alguma restrição; 

 

12.6. Havendo restrição na regularidade fiscal da ME e/ou EPP, será assegurado o prazo de até 05 (cinco) dias 

úteis, contados do momento em que a proponente for declarada vencedora do certame, podendo tal prazo ser 

prorrogado por igual período, a critério da Administração, para regularização, pagamento ou parcelamento do 

débito e emissão de eventuais Certidões Negativas ou Positivas com efeito de Negativa. 

 

13. DO PROCEDIMENTO E JULGAMENTO 

 

13.1. No horário e local indicado no preâmbulo deste Edital, será aberta a sessão de processamento do Pregão, 

iniciando-se com o credenciamento dos interessados em participar do certame. 

 

13.2. A classificação das propostas será pelo critério de MENOR PREÇO GLOBAL. 

 

13.3. Finalizado o credenciamento, não será mais admitido nenhum licitante ao certame. 

 

13.4. Após o credenciamento, os licitantes entregarão ao Pregoeiro a declaração de pleno atendimento aos 

requisitos de habilitação e, em envelopes separados, a Proposta de Preços (ENVELOPE Nº 01) e os Documentos 

de habilitação (ENVELOPE Nº 02). 
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13.5. O Pregoeiro examinará, com auxílio da equipe de apoio, a aceitabilidade do menor preço e a 

compatibilidade do objeto proposto com o especificado no presente Edital, decidindo motivadamente a 

respeito. 

 

13.6. A análise das propostas pelo Pregoeiro visará ao atendimento das condições estabelecidas neste Edital e 

seus anexos, sendo desclassificadas as propostas: 

 

13.6.1. Cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados neste Edital e seus Anexos; 

13.6.2. Que apresentem preço baseado, exclusivamente, em proposta dos demais licitantes; 

13.6.3. Que não atendam aos requisitos estabelecidos nos itens e subitens do presente instrumento 

convocatório. 

 

13.7. Caso o pregoeiro julgue conveniente, a seu critério exclusivo, poderá suspender a reunião em qualquer 

fase a fim de que tenha melhores condições de analisar as propostas ou documentos apresentados, 

encaminhando-os às áreas envolvidas para manifestação, ou para promover diligências destinadas a esclarecer 

ou complementar a instrução do processo, desde que não implique em inclusão de documento ou informação 

que deveria constar inicialmente, devendo proceder ao registro em ata, da suspensão dos trabalhos e a 

continuidade dos mesmos. 

 

13.8. No tocante aos preços, as propostas serão verificadas quanto à exatidão das operações aritméticas que 

conduziram ao valor total orçado, procedendo-se às correções no caso de eventuais erros, tomando-se como 

correto o preço por extenso. As correções efetuadas serão consideradas para apuração do valor da proposta. 

 

13.9. Para o julgamento e classificação das propostas será adotado o critério de MENOR PREÇO GLOBAL. As 

propostas classificadas serão selecionadas para a etapa de lances, com observância dos seguintes critérios: 

 

13.9.1. Seleção das propostas com menor preço e das demais com preços até 10% (dez por cento) superiores 

àquele; 

13.9.2. Não havendo pelo menos 03 (três) preços na condição definida na alínea anterior, serão selecionadas as 

propostas que apresentarem os menores preços, até o máximo de 03 (três). No caso de empate nos preços, 

serão admitidas todas as propostas empatadas, independentemente do número de licitantes; 
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13.9.3. No caso de empate entre duas ou mais propostas, será efetuado sorteio para definição da sequência de 

lances, com a participação de todas as licitantes. 

 

13.10. O Pregoeiro convidará individualmente os autores das propostas selecionadas a formular lances de 

forma sequencial, a partir do autor da proposta de maior preço e os demais em ordem decrescente de valor. 

 

13.11. Os lances deverão ser formulados em valores distintos e decrescentes, inferiores à proposta de menor 

preço, observado o intervalo mínimo entre os lances, estipulado pelo Pregoeiro na ocasião da sessão; 

 

13.12. A etapa de lances será considerada encerrada quando todos os participantes dessa etapa declinarem da 

formulação de lances. O Pregoeiro fará, então, a classificação das propostas dos licitantes que efetuaram lances 

ou não, na ordem crescente dos valores. 

 

13.13. Encerrada a fase de lance, o Pregoeiro verificará a existência de direito de preferência de contratação 

para as microempresas e empresas de pequeno porte, na forma dos artigos 44 e 45 da Lei Complementar nº 

147/2014, adotando-se os seguintes procedimentos: 

 

13.13.1. Será assegurada, como critério de desempate, preferência de contratação para as microempresas e 

empresas de pequeno porte. 

13.13.2. Entende-se por empate aquelas situações em que as propostas apresentadas pelas microempresas e 

empresas de pequeno porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superior ao menor preço. 

13.13.3. Verificado o empate na forma do subitem anterior, a microempresa ou empresa de pequeno porte 

mais bem classificada poderá apresentar proposta de preço inferior àquela até então de menor valor, situação 

em que será adjudicado em seu favor o objeto licitado. 

13.13.4. A microempresa ou empresa de pequeno porte mais bem classificada será convocada para apresentar 

nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão. 

13.13.5. Não ocorrendo à contratação da microempresa ou empresa de pequeno porte, na forma do subitem 

deste Edital, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrem na hipótese do subitem deste 

Edital, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. 

13.13.6. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte 

que se encontrem no intervalo estabelecido no subitem deste Edital, será realizado sorteio entre elas para que 

se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. 
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13.13.7. Na hipótese da não contratação de micro ou pequenas empresas nos termos previstos nos subitens e, 

o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente de menor preço. 

 

13.14. O Pregoeiro poderá negociar com o autor da oferta de menor valor com vistas à redução do preço. 

 

13.15. Considerada aceitável a oferta de MENOR PREÇO GLOBAL, será aberto o envelope contendo os 

documentos de habilitação de seu autor. 

 

13.16. A verificação da autenticidade dos documentos emitidos será realizada pelo Pregoeiro, sendo os mesmos 

passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente justificada. 

 

13.17. Constatado o atendimento aos requisitos de habilitação previstos neste Edital, o licitante será habilitado 

e declarado vencedor provisório do certame, até o atendimento total deste Edital, quando então será 

considerado o vencedor do certame. 

 

13.18. Se a oferta não for aceitável, ou ainda, desatender às exigências para a habilitação, o Pregoeiro 

examinará a oferta subsequente de menor preço, negociará com o seu autor, decidirá sobre a sua aceitabilidade 

e, em caso positivo, verificará as condições de habilitação e assim sucessivamente, até a apuração de uma 

oferta aceitável cujo autor atenda aos requisitos de habilitação, caso em que será declarado vencedor 

provisório. 

 

13.19. Todas as propostas e os documentos de habilitação serão rubricados, obrigatoriamente, pelo Pregoeiro, 

pela equipe de apoio e pelos representantes legais dos licitantes presentes à sessão deste Pregão. 

 

13.20. Ultrapassada a fase de análise das propostas e abertos os envelopes contendo a Documentação, não 

caberá desclassificar os licitantes por motivo relacionado com a proposta, salvo em razão de fatos 

supervenientes. 

 

13.21. Após o encerramento de quaisquer das sessões, será lavrada ata de reunião, para assentamento de fatos 

relevantes que ocorreram que deverá ser assinada pelo Pregoeiro, equipe de apoio e pelos representantes 

legais e/ou procuradores dos licitantes presentes. 
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13.22. Toda e qualquer declaração feita pelos representantes legais e/ou procuradores dos licitantes deverão 

constar em ata. Não terá validade qualquer reclamação posterior sobre assuntos relacionados com a sessão 

respectiva que não tiverem registro na referida ata. 

 

13.23. Se todas as propostas forem desclassificadas ou todos os licitantes inabilitados, o Pregoeiro poderá fixar 

o prazo de até 08 (oito) dias úteis, nos termos do art. 48, § 3º, da Lei n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores, 

para apresentação de outras propostas ou nova documentação, escoimadas das causas da desclassificação ou 

inabilitação. 

 

14. RECURSOS, ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 

 

14.1. Declarado o vencedor, o licitante que quiser recorrer deverá manifestar imediata e motivadamente a sua 

intenção de recorrer, abrindo-se então o prazo de 03 (três) dias consecutivos para apresentação das razões do 

recurso, ficando os demais desde logo intimados para apresentar contra razões em igual número de dias, que 

começarão a correr no término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata dos autos. 

 

14.2. A ausência de manifestação imediata e motivada do licitante importará: a decadência do direito de 

recurso, a adjudicação do objeto do certame pelo Pregoeiro ao licitante vencedor e o encaminhamento do 

processo à autoridade competente para a homologação. 

 

14.3. Interposto o recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar a sua decisão ou encaminhá-lo, devidamente 

informado, à autoridade competente. 

 

14.4. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade competente 

adjudicará o objeto do certame ao licitante vencedor e homologará o procedimento. 

 

14.5. O recurso terá efeito suspensivo e o seu acolhimento importará a invalidação dos atos insuscetíveis de 

aproveitamento. 

 

14.6. Os recursos deverão ser entregues no prazo legal, no Protocolo da CPL da Prefeitura Municipal do Paulista, 

localizado na Praça Agamenon Magalhães s/n, Centro – Paulista – PE, de segunda à sexta-feira, das 08h00 às 

13h00. 
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14.7. Os recursos interpostos fora dos prazos não serão conhecidos. 

 

15. DOS PRAZOS 

 

15.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contado da data da sua assinatura, podendo ser 

prorrogado até o limite permitido pela lei 8666/93. 

 

15.2. A Implantação e disponibilização dos Softwares deverão ocorrer para os usuários no prazo máximo de até 

08 (oito) dias corridos, contados da data de assinatura do contrato, conforme demanda de cada secretaria, 

órgão ou unidade gestora vinculada ao município;  

 

15.3. A prestação dos serviços envolvidos, tais como treinamentos, conversão de dados, serviços de 

datacenter, suporte ao uso do sistema e suporte em cadastro técnico urbano, deverão ter início no mesmo 

prazo definido no item 15.2; 

 

16. DO PAGAMENTO 

 

16.1. A Secretaria de Administração providenciará empenho para cobrir as despesas com o objeto deste edital. 

 

16.2. O pagamento será efetuado conforme disposto abaixo: 

 

16.2.1. As despesas com implantação do sistema e conversão de dados serão pagas em única parcela após a 

realização dos serviços e da apresentação da nota fiscal e de acordo com a comprovação da prestação dos 

serviços devidamente atestada pelo setor técnico competente; 

 

16.2.2. As despesas com a locação e manutenção dos sistemas, serão pagas desde que os sistemas e 

subsistemas estejam implantados e em funcionamento, mensalmente até o 5º dia útil subsequente a 

realização dos serviços, e será efetuado após a apresentação, pela empresa contratada, da nota fiscal, 

devidamente atestada pelo setor técnico competente.  

 

16.2.3. A Prefeitura reserva-se no direito de suspender o pagamento se o objeto estiver em desacordo com as 

especificações constantes no Termo de Referência. 
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16.2.4. Os pagamentos serão efetuados em parcelas mensais de valor correspondente aos serviços realizados 

pela contratada, acompanhada de relatório dos serviços prestados assinados pela Secretaria de Administração; 

 

16.2.5. As notas fiscais/faturas deverão ser atestadas pelos Gestores do Contrato e pelos membros das 

Secretarias que estiverem utilizando o sistema, onde o Secretário de Administração designará por ofício o 

funcionário responsável pelo acompanhamento dos serviços em cada unidade gestora ou órgão vinculado a 

Prefeitura Municipal do Paulista; 

 

16.2.6. Em todos os casos de desembolso financeiros, a efetivação dos pagamentos se dará em até 15 (quinze) 

dias, a partir do protocolo da Nota Fiscal, aos gestores do contrato, onde deverá obrigatoriamente constar a 

data de entrega, sendo que em 06 (seis) dias ela deverá ser entregue na Secretaria de Finanças devidamente 

conferido pela Secretaria responsável pela Fiscalização dos módulos, aceita e atestada; 

 

16.2.7. Para que seja efetuado o pagamento dos serviços, a contratada deverá apresentar os seguintes 

documentos, em original ou cópia autenticada:  

 

I. Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais em conjunto com a Dívida Ativa 

da União;  

II. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da contratada, 

abrangendo todos os tributos administrados pelo Estado;  

III. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da contratada, 

abrangendo todos os tributos administrados pelo Município;  

IV. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);  

 

16.2.8. O pagamento será creditado em conta corrente da empresa, através de Ordem Bancária contra 

qualquer instituição bancária indicada na proposta, devendo para isto ficar explicitado o nome do banco, 

agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito; 

 

16.2.9. Os pagamentos serão concretizados em moeda vigente do país; 

 

16.2.10. O pagamento somente será liberado após o recolhimento de eventuais multas que lhe tenham sido 

imposto em decorrência de inadimplência contratual, conforme Art. 86 e 87 da lei 8.666/93; 
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16.2.11. Qualquer erro ou omissão havido na documentação fiscal ou na fatura será objeto de correção pela 

empresa e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja 

definitivamente regularizado. 

 

17. DA FISCALIZAÇÃO  

 

17.1. A Fiscalização/Gestão do Contrato ficará a cargo do Gestor, a ser designado formalmente quando da 

formalização contratual, de acordo com art. 67 §§ 1º e 2º, da Lei 8.666/93; 

 

17.2. A CONTRATANTE é reservada o direito de, sem que de qualquer forma restringir a plenitude dessa 

responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização; 

 

17.3. A supervisão dos trabalhos por parte da CONTRATANTE, sob qualquer forma, não isenta ou diminui a 

responsabilidade da CONTRATADA, na perfeita execução de suas tarefas. 

 

18. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

18.1. Constituem obrigações da contratada, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei nº 8.666/93, as 

seguintes: 

 

18.1.1. Obedecer às especificações constantes no termo de referencia; 

18.1.2. Responsabilizar-se pela prestação dos serviços, ressaltando que todas as despesas de transporte e 

outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade da contratada; 

18.1.3. Prestar os serviços dentro do prazo estipulado; 

18.1.4. O retardamento na prestação dos serviços, não justificado considerar-se-á como infração contratual; 

18.1.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de 

sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou 

o acompanhamento pelo órgão interessado; 

18.1.6. Manter com a Contratante relação sempre formal, por escrito, ressalvados os entendimentos verbais 

motivados pela urgência, que deverão ser de imediato, confirmados por escrito; 
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18.1.7. Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto do contrato, compreendidas 

todas as despesas incidentes direta ou indiretamente no custo, inclusive os previdenciários e fiscais, tais como 

impostos ou taxas, custos de deslocamento necessários aos serviços objeto deste edital; 

18.1.8. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital de licitação, consoante o que preceitua o inciso XIII 

do artigo 55 da Lei nº. 8.666/93, atualizada. 

18.1.9. A contratada deverá enviar backup mensal das informações em TXT. CVS. ou XLS.  em mídia digital e/ou 

física sempre que solicitado pela contratante. 

18.1.10. É de responsabilidade da contratada a instalação do software, banco de dados e sistema operacional 

no data center da contratante. 

18.1.11. Atender os chamados, referente aos serviços técnicos em um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 

horas, no horário de expediente, contados a partir do momento do registro da solicitação na área técnica da 

CONTRATADA com o devido número de protocolo. 

18.1.12. Informar ao departamento solicitante a ocorrência de fatos que possam interferir, direta ou 

indiretamente, na regularidade do presente ajustes. 

18.1.13. Na fase de implantação ocorrerá a disponibilização do software, configuração e parametrização do 

mesmo para funcionamento em até 15 dias contados a partir da data de recebimento do empenho pelo 

fornecedor.    

18.1.14. Fornecer, mediante solicitação escrita, todas as informações julgadas relevantes pela CONTRATANTE. 

18.1.15. Executar o gerenciamento do projeto de implantação do SISTEMA baseado nas práticas recomendadas 

pelo PMBOK (Project Management Body of Knowledge) do PMI (Project Management Institute); 

18.1.16. Executar os controles de gestão de prazos, recursos, riscos e escopo (no mínimo); 

18.1.17. Apresentar relatórios de acompanhamento do projeto de implantação do SISTEMA indicando seu 

progresso, eventuais riscos, eventuais pendências e definição dos próximos passos (planos de ação e 

contingência); 

18.1.18. Treinamento da equipe e usuários do sistema; 

18.1.19. Elaborar a documentação de todos os produtos do projeto e das decisões tomadas; 

18.1.20. Monitorar e controlar o progresso real em comparação com o planejado; 

18.1.21. Planejar e gerenciar os recursos próprios necessários ao cumprimento do cronograma; 

18.1.22. Gerenciar as transições e promover os aceites entre as fases do projeto; 

18.1.23. Gerenciar problemas e questões em aberto que impactam o projeto; 

18.1.24. Extrair, transformar e dar carga nos dados e informações do sistema. 
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18.1.25. Especificação e ajustes das funcionalidades requeridas pelas interfaces com o SISTEMA; 

 

19. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

19.1. Constituem obrigações da contratante: 

 

19.1.1. Exercer a fiscalização da execução do objeto licitado; 

19.1.2. Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais; 

19.1.3. Efetuar o pagamento devido, na forma estabelecida neste edital; 

19.1.4. Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução pela CONTRATADA, dando-lhe acesso e 

promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados da contratada, cumprindo com as 

obrigações pré-estabelecidas; 

19.1.5. Comunicar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada; 

19.1.6. Analisar a nota fiscal para verificar se a mesma é destinada a Instituição e se as especificações são as 

mesmas descritas no termo de referência; 

19.1.7. Comunicar por escrito à CONTRATADA a não prestação do serviço, apontando as razões de sua não 

adequação aos termos contratuais; 

19.1.8. À Contratante, é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa 

responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o cumprimento das especificações e 

condições deste objeto; 

19.1.9. O recebimento do objeto deste edital será provisório, para posterior verificação, da sua conformidade 

com as especificações e da proposta pela área técnica competente, garantindo sua conformidade com o objeto 

licitado. 

19.1.10. Disponibilizar recursos, funcionais e técnicos, com nível de decisão adequado e alinhado com as 

necessidades nos marcos que serão definidos no Plano de implantação do sistema, definido entre as partes no 

inicio do projeto; 

19.1.11. Identificação das mudanças organizacionais e mitigação de seus impactos; 

19.1.12. Comunicação aos usuários impactados; 

19.1.13. Suporte na elaboração dos documentos, relatórios e proceder com os respectivos testes; 

19.1.14. Suporte à execução dos testes integrados e execução dos testes de aceitação do usuário; 

19.1.15. Verificação do material de treinamento e conteúdo para exercícios; 

19.1.16. Mobilização dos funcionários para participação dos treinamentos e outras atividades do projeto; 
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19.1.17. Execução e suporte à execução dos treinamentos dos usuários-finais; 

19.1.18. Aprovação das entregas das fases do projeto de implantação do SISTEMA. 

 

20. DA FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

20.1. Homologada a licitação, a Ata de Registro de Preços resultante deste certame terá vigência de 12 (doze) 

meses, sendo documento vinculativo obrigacional; 

 

20.2. Se a(s) licitante(s) vencedora(s) recusar(em)-se a assinar a Ata de Registro de Preços, bem como o 

Contrato, sem justificativa por escrito, o pregoeiro, sem prejuízo da aplicação das sanções administrativas 

previstas neste Edital e no art. 81 da Lei nº 8.666/93, examinará as ofertas subsequentes e a qualificação dos 

licitantes, respeitada a ordem de classificação para, após comprovados os requisitos habilitatórios e feita a 

negociação, declarar o respectivo licitante vencedor, celebrando com ele o compromisso representado pela 

assinatura da Ata de Registro de Preços. 

 

20.3. O Sistema de Registro de Preços não obriga a aquisição dos materiais propostos neste objeto nas 

quantidades indicadas no anexo I deste Edital, podendo a Administração promover a aquisição de acordo com 

suas necessidades. 

 

21. DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

21.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, qualquer órgão ou entidade da Administração que não 

tenha participado do certame, mediante prévia consulta a Prefeitura Municipal do Paulista, desde que 

devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas, no que couberem, as condições e as regras estabelecidas 

na Lei nº 8.666/93 e relativas à utilização do Sistema de Registro de Preços, Decreto Federal nº 7.892, de 23 de 

Janeiro de 2013. 

 

21.2. Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de 

Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto à Prefeitura Municipal do Paulista, conforme 

estabelece a legislação vigente em nosso ordenamento jurídico. 
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21.3. Os quantitativos a serem disponibilizados decorrentes das adesões obedecerão ao disposto no parágrafo 

4º, do art. 22 do Decreto Federal nº 7.892/13. 

 

22. DO CANCELAMENTO DO REGISTRO 

 

22.1. O Fornecedor Registrado terá o seu registro cancelado quando: 

  

a) Deixar de cumprir fielmente as obrigações legais; 

b) Incidir em qualquer uma das hipóteses previstas na cláusula das Penalidades; 

c) Causar qualquer dano ao Patrimônio Público, que não possa ser recuperado; 

d) Praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita; 

e) Ficar evidenciada a incapacidade de cumprimento das obrigações assumidas, devidamente caracterizada em 

relatório da fiscalização; 

f) Quando o FORNECEDOR REGISTRADO/DETENTOR DA ATA, mediante comunicação por escrito, comprovar 

estar impossibilitado de cumprir as exigências do Compromisso do fornecimento; 

g) Por decurso de prazo de vigência; 

h) Não restarem fornecedores registrados; 

i) Não cumprir as obrigações constantes da Ata de Registro de Preços; 

j) Não realizar o fornecimento no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa; 

k) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial da Ata decorrente de Registro de Preços; 

l) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o FORNECEDOR 

REGISTRADO recusar-se a baixá-los, após solicitação expressa da Secretaria; 

m) Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Administração Pública; 

n) A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta Cláusula, será feita por 

correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao 

Registro de Preços: 

n.1) A solicitação referida na alínea “n” desta cláusula deverá ser formulada com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, caso não 

aceitas as razões do pedido, sendo assegurada ampla defesa da licitante, nos termos da Lei n.° 8.666/93.  

o) No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do FORNECEDOR REGISTRADO, a comunicação 

será feita por publicação no Diário Oficial, considerando-se cancelado o preço registrado após 01 (um) dia da 

publicação.  
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22.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato 

superveniente que venha comprometer a perfeita execução do objeto deste Edital, decorrente de caso fortuito 

ou de força maior, devidamente comprovado. 

 

23. DO CONTRATO 

 

23.1. A empresa vencedora do certame terá o prazo de até 05 (cinco) dias, contados a partir da convocação, 

para assinar o Contrato. 

 

23.2. O contrato deverá ser assinado por quem de direito, dentro do prazo supramencionado, na Secretaria de 

Assuntos Jurídicos, sito na Praça Agamenon Magalhães, s/n – Centro – Paulista/PE, podendo ser retirado de tal 

órgão por procurador habilitado para que o representante da empresa possa assiná-lo. 

 

23.3. A recusa injustificada da empresa vencedora em assinar o contrato, aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente, dentro do prazo estabelecido acarretará a aplicação das penalidades estabelecidas pela 

Administração Pública. 

 

23.4. Quando a empresa vencedora não apresentar situação regular, no ato da assinatura do contrato, será 

verificada a aceitabilidade da proposta e a habilitação de outra licitante, observada a ordem de classificação, e 

assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante 

declarada vencedora, a ela adjudicado o objeto do certame e convocada para celebrar o contrato. 

 

23.5. A contratação será precedida da emissão de nota de empenho, sendo convocada a adjudicatária para 

assinatura do termo de contrato. 

 

24. DA RESCISÃO CONTRATUAL  

 

24.1. A inexecução total ou parcial do objeto desta licitação ensejará a rescisão do contrato, conforme disposto 

nos artigos 77 a 80 da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

24.2. Os casos de rescisão contratual deverão ser formalmente motivados nos autos do processo, assegurado o 

contraditório e a ampla defesa. 
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24.3. A rescisão do contrato poderá ser determinada por ato unilateral e escrito da Administração, nos casos 

enumerados nos incisos I a XII e XVII do artigo 78 da Lei Federal nº 8.666/93, ou nas hipóteses do artigo 79 do 

mesmo diploma legal, quando cabível. 

 

24.4. A rescisão administrativa ou amigável deverá ser precedida de autorização escrita e fundamentada da 

autoridade competente. 

 

25. DAS PENALIDADES 

 

25.1. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 

sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas; 

 

25.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Licitação, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

I. Advertência; 

II. Multa, nos seguintes termos: 

 

a) Em relação ao prazo estipulado, de 1% (um por cento) do valor do serviço, por cada dia de atraso 

b) Pela recusa em executar o serviço, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo estipulado, de 

10% (dez por cento) do valor do serviço 

c) Pela demora em corrigir falhas do serviço executado, a contar do segundo dia da data da notificação da 

rejeição, de 2% (dois por cento) do valor do bem ou do serviço, por cada dia decorrido 

d) Pela recusa do FORNECEDOR em corrigir as falhas no serviço executado, entendendo-se como recusa o 

serviço não efetivado nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor do 

serviço rejeitado. 

 

25.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, pelo 

prazo de até 02 (dois) anos. 
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25.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a CONTRATANTE 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 a CONTRATADA ressarcir ao CONTRATANTE, pelos 

prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item acima; 

 

25.5. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas nos 

incisos I e II, do item 25.2 acima: 

 

I. Pelo descumprimento do prazo de execução do serviço; 

II. Pela recusa em atender alguma solicitação para correção da execução do serviço, caracterizada se o 

atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da rejeição, com a 

notificação devida;  

III. Pela não execução do serviço de acordo com as especificações e prazos estipulados no Edital. 

 

25.6. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais penalidades 

referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

25.7. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 

10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo das perdas e danos cabíveis. 

 

25.8. Fica o ente público CONTRATANTE, autorizado, após regular processo administrativo, em caso de 

aplicação de multa ao contratado, a haver o respectivo valor das multas mediante subtração do valor da 

garantia do contrato, caso esta tenha sido dada em dinheiro;  

 

25.9. Não se tratando de garantia em dinheiro, ou seja, em não sendo a garantia contratual de natureza que 

comporte pronta execução extrajudicial, a Administração exigirá o recolhimento da multa; 

 

25.10. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a 

CONTRATADA pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 

Administração ou cobrada judicialmente, conforme determina o §1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93;  
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25.11. O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos 

decorrentes das infrações cometidas. 

 

26. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

26.1. Caso o adjudicatário não compareça para assinar o contrato, no prazo de 05 (cinco) dias corridos do 

recebimento do aviso, ou, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta não apresentar 

situação regular, de que trata o item, deste Edital, a PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA poderá convocar, 

para substituir a empresa vencedora, os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para fazê-lo em 

igual prazo e nas condições de suas propostas, podendo ser negociada a obtenção de melhor preço, 

verificando-se a aceitabilidade da proposta e o cumprimento das exigências habilitatórias, ou revogará o 

Processo Licitatório, observado o interesse público; 

 

26.2. As normas disciplinadoras desta licitação serão interpretadas em favor da ampliação da disputa, 

respeitada a igualdade de oportunidade entre os licitantes e desde que não comprometam o interesse público, 

a finalidade e a segurança da contratação; 

 

26.3. O resultado do presente certame será divulgado em DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE, bem como os demais 

atos pertinentes a esta licitação, passíveis de divulgação.  

 

26.4. Os envelopes contendo os documentos de habilitação dos demais licitantes, ficarão à disposição para 

retirada na sala da Comissão Permanente de Licitação de Pregão, localizada na Praça Agamenon Magalhães, s/n 

- Centro – Paulista/PE, durante o período de 05 (cinco) dias úteis após a homologação deste processo. Findo 

este prazo, os referidos envelopes serão destruídos; 

 

26.5. Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas e dentro do horário de 

funcionamento da PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA/PE, qualquer pessoa poderá solicitar 

esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do Pregão, devendo protocolar o pedido 

exclusivamente na Superintendência de Compras e Licitação, situada na Praça Agamenon Magalhães, s/n - 

Centro – Paulista/PE, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre o requerimento no prazo de 01 (um) dia útil ou 24h 

(vinte e quatro horas). A petição será dirigida à autoridade subscritora do Edital; 
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26.6. Decairá do direito de impugnar os termos deste Edital, por falhas ou irregularidades, o licitante que não o 

fizer no prazo previsto no subitem deste Edital; 

 

26.7. A impugnação feita tempestivamente pelo licitante não o impedirá de participar do processo licitatório; 

 

26.8. Qualquer modificação no Edital será divulgada pelo mesmo instrumento de publicação em que se deu o 

texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração 

não afetar a formulação das propostas nem alterar a relação dos documentos exigida neste Edital; 

 

26.9. Os casos omissos do presente Pregão serão solucionados pelo Pregoeiro, observada a legislação 

pertinente à matéria; 

 

26.10. O(s) vencedor(es) desta licitação deverá(ão) manter as condições de habilitação apresentada na licitação; 

 

26.11. Para dirimir quaisquer questões decorrentes desta licitação, não resolvidas na esfera administrativa, será 

competente o foro da Comarca da Cidade do Paulista; 

 

26.12. Não será permitido o uso de celulares durante a sessão deste Pregão, salvo mediante autorização do 

Pregoeiro; 

 

26.13. Todos os elementos fornecidos pela PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA e que integram o presente 

Pregão e seus anexos, são complementares entre si. Qualquer detalhe que se mencione em um e se omita em 

outro, será considerado como especificado e válido; 

 

26.14. O Pregoeiro, no interesse público, poderá relevar omissões puramente formais, desde que não reste 

infringido o princípio da vinculação ao instrumento convocatório; 

 

26.15. É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade Superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de 

diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo, vedada a inclusão posterior de 

documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública; 
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26.16. A licitação não implica na contratação por parte da Prefeitura Municipal do Paulista. Até a entrega da 

Nota de Empenho, poderá o licitante vencedor ser excluído da licitação, sem direito a indenização ou 

ressarcimento e sem prejuízo de outras sanções cabíveis, se a Prefeitura Municipal do Paulista tiver 

conhecimento de qualquer fato ou circunstância superveniente, anterior ou posterior ao julgamento desta 

licitação, que desabone sua idoneidade ou capacidade financeira, técnica ou administrativa; 

 

26.17. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a PREFEITURA 

MUNICIPAL DO PAULISTA não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da 

condução ou do resultado do processo licitatório; 

 

26.18. Os proponentes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos 

apresentados em qualquer fase da licitação; 

 

26.19. A contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á 

o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na PREFEITURA MUNICIPAL DO 

PAULISTA; 

 

26.20. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento do licitante, 

desde que seja possível a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a 

realização da sessão pública de Pregão Presencial; 

 

26.21. As dúvidas a serem dirimidas por telefone serão somente aquelas de ordem estritamente informal, 

através do seguinte número: (81) 3371-1317.  

26.22. A inadimplência do licitante, com referência aos encargos, não transfere a responsabilidade por seu 

pagamento à Administração da PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA, nem poderá onerar o objeto deste 

Pregão, razão pela qual o licitante vencedor renuncia expressamente a qualquer vínculo de solidariedade, ativa 

ou passiva, com a PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA; 

 

Paulista, 28 de dezembro de 2016. 

 

MARCOS VERÍSSIMO DE FRANÇA 

PREGOEIRO  
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ANEXO I 

TERMO DE REFERÊNCIA 

 

1. OBJETO 

 

Contratação de empresa especializada em disponibilização, implantação e suporte de sistemas 

informatizados para locação e licença de uso de softwares integrados de gestão municipal, visando à 

modernização dos procedimentos administrativos e de atendimento ao contribuinte, cobranças das 

receitas próprias, gestão financeira e contábil, dentre outras demandas da administração pública 

municipal, incluído o serviços de importação, migração e conversão de dados, instalação, configuração, 

parametrização dos dados, hospedagem, manutenção dos sistemas, suporte técnico e assessoria no 

processo de implantação e treinamento dos usuários para atender as necessidades da Prefeitura 

Municipal da Cidade do Paulista/PE. 

 

2. JUSTIFICATIVAS 

 

A latente necessidade de prover o Município de aparato tecnológico, tático e operacional que possibilite 

a profissionalização e eficiência da administração pública, visa dotar a gestão municipal de condições 

para atender melhor à população na prestação dos serviços públicos e regulação das atividades 

constitucionais, realizando dentre outras ações, a integração e a automação dos processos 

administrativos e revitalização da estrutura tecnológica da Prefeitura Municipal do Paulista, enfrentando 

os desafios da gestão, identificados, e buscando contribuir para o aperfeiçoar a gestão de pessoas e 

processos; modernizar a estrutura física, organizacional e de processos da gestão pública municipal;  

melhorar, qualificar e simplificar o atendimento ao cidadão; e ampliar e aperfeiçoar o uso de tecnologias 

na gestão e na prestação de serviços.  

 

Considerando a necessidade de informatização do serviço público, objetivando o atendimento 

adequado às necessidades da população, visando o atendimento do interesse público devido à 

necessidade de manter o controle sobre as movimentações administrativas, financeiras e 

orçamentárias, além de possibilitar o atendimento às determinações legais diversas que regem o serviço 

público, dentre elas a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei da Transparência e as Normas Brasileiras de 

Contabilidade aplicadas ao setor público, torna-se necessária à implantação de sistemas de informação, 

que tenham como definição ser: “um conjunto de componentes inter-relacionados que coletam (ou 

recuperam), processam, armazenam e distribuem informações destinadas a apoiar a tomada de 

decisões, a coordenação e o controle do ente público”.  

 

Considerando a relevância dos recursos de sistemas na Administração Pública, tanto para a gestão de 

processos internos quanto para a prestação de serviços aos cidadãos, órgãos e agências estaduais e 

federais e a necessidade de otimizar recursos de software, não apenas adotando as melhores práticas e 

tendências de mercado, mas também a melhor relação custo-benefício possível; buscando prover a 
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necessidade de dar tratamento integrado e padronizado ao desenvolvimento e utilização de sistemas 

pela Administração Pública, com a finalidade de compartilhamento de dados por todos os seus 

departamentos e órgãos externos.  

 

Considerando ainda que atualmente o departamento responsável pela tecnologia das informações não 

possui em seu quadro de pessoal, tanto efetivo quanto comissionado, o número suficiente de 

profissionais de Tecnologia da Informação, o contingente ideal e necessário para a análise, modelagem, 

desenvolvimento, implantação e manutenção de Sistemas de Gestão e Módulos Acessórios e 

complementares, como personalizações e adequações à contínua necessidade do Município e, por 

conseguinte, dos órgãos de gestão municipal e mesmo estaduais, federais e autarquias, com os quais se 

faz necessária uma sistemática integração e comunicação de sistemas e informações, visando a 

aumentar o grau de confiança das informações e tornar o acesso a elas mais fácil, surgiu uma grande 

necessidade de integrar todos estes processos em uma única plataforma, facilitando assim o 

desenvolvimento de pessoas e soluções integradoras a fim de evitar problemas recorrentes como a 

assimetria informacional, erros na disponibilização dos dados e dificuldade na comunicação entre os 

diferentes sistemas específicos de cada departamento.  

 

Apesar de significativo, o custo para manter os sistemas, é oportuno avaliar o gasto como um 

investimento, uma vez que a economia e vantagens obtidas ao longo dos anos seguintes à implantação 

são consideravelmente elevadas e relevantes sob a ótica da gestão de recursos por parte da 

administração municipal. Os benefícios esperados são inúmeros, evidenciando-se o acesso à 

informação, aceleração dos processos, e possibilidade de tomadas de decisão mais efetiva, dentre 

outros tantos benefícios reconhecidos como resultados do processo de consolidação e padronização dos 

recursos funcionais e informacionais proporcionados por um Sistema Integrado de Gestão.  

 

Dessa forma, a opção preconizada e referendada pela Secretaria de Administração da Prefeitura 

Municipal do Paulista, foi realizar a locação de uma solução integrada de gestão (SIG – Sistema 

Integrado de Gestão) que atenda às demandas principais por informatização, elevando assim a 

eficiência nos processos gerenciais, táticos e operacionais e reduzindo os custos de propriedade.  

 

Justificativa para a locação da solução em lote único Todos esses requisitos são atendidos 

completamente quando há uma metodologia de atuação, padronizada, como recomenda o Art. 15, I, da 

Lei 8.666/1993, e com forte vínculo entre as equipes. Diante do exposto, em concordância com o que 

preceitua o Art. 15, IV, da Lei 8.666/1993, e após análise técnica e administrativa das alternativas 

comerciais disponíveis no mercado, concluiu-se mais vantajosa a contratação em um único lote com 

possibilidade de subcontratação de módulos secundários. 

 

3. QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 

 

3.1 A licitante deverá comprovar expertise para prestação dos serviços objeto da presente licitação, através 

da apresentação de atestado de capacidade técnica emitido, em papel timbrado, por pessoa jurídica de 
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direto público, comprovando que a licitante possui experiência no fornecimento de sistemas, similar ou 

idêntico ao objeto desta licitação, atendendo os seguintes itens: 

 

3.1.1 Ter implantado os sistemas em municípios com quantidade igual ou superior a 60.000 (sessenta mil) 

imóveis; sob pena de desclassificação. A exigência da quantidade mínima de imóveis atendidos é 

justificada por refletir, além da expertise, a infraestrutura e a capacidade gerencial necessária à 

execução dos trabalhos; 

 

3.1.2 Ter prestado serviços de implantação, migração de dados, treinamento com transferência de tecnologia, 

serviços suporte operacional aos usuários, manutenção, atualização e customização utilizando 

metodologia de desenvolvimento de processos e gerenciamento de projetos e metodologias para 

serviços aderentes aos seguintes módulos transcritos abaixo: 

 

3.1.2.1 Sistema de arrecadação e administração de receitas e tributos, 

3.1.2.2 Sistema de Gestão financeira e Contabilidade Pública 

3.1.2.3 Sistema de Portal do Contribuinte 

3.1.2.4 Sistema de Portal da Transparência Pública 

3.1.2.5 Sistema de Gestão de Patrimônio 

3.1.2.6 Sistema de Controle de Estoque e Compras 

3.1.2.7 Sistema de Controle de Farmácia Pública 

3.1.2.8 Sistema de Controle de Licitações 

3.1.2.9 Sistema de Protocolo 

3.1.2.10 Sistema de Gestão de Frota de Veículos 

3.1.2.11 Sistema de gestão de documentos digitalizados 

3.1.2.12 Sistema de gestão de ações e programas sociais. 

 

3.2  A licitante deverá apresentar prova de que a empresa é detentora/proprietária dos direitos autorais do 

Software registrado no índice do INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial. 

 

4. ESPECIFICAÇÕES GERAIS 

 

4.1 A licitante deverá disponibilizar técnicos para efetuar apresentações e/ou eventos para demonstração 

dos sistemas propostos, para os contribuintes e sociedade de modo geral, em locais e datas 

previamente definidos pelo órgão municipal responsável pela operação do sistema a ser contratado; 

4.2 A Licitante deverá especificar na proposta o valor a ser pago pela implantação do Sistema; 

4.3 A Implantação e disponibilização dos Softwares deverão ocorrer para os usuários no prazo máximo de 

até 08 (oito) dias corridos, contados da data de assinatura do contrato, conforme demanda de cada 

secretaria, órgão ou unidade gestora vinculada ao município;  
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4.4 A prestação dos serviços envolvidos, tais como treinamentos, conversão de dados, serviços de 

datacenter, suporte ao uso do sistema e suporte em cadastro técnico urbano, deverão ter início no 

mesmo prazo definido no item 4.3; 

4.5 Além dos casos previstos no art. 9º da Lei 8.666/93, não poderão participar da licitação empresas em 

consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição. 

4.6 Todos os sistemas e subsistemas não deverão permitir a liberação do cadastro de acesso dos usuários 

que possuam a mesma matrícula e/ou e-mail; 

4.7 Todos os sistemas e subsistemas deverão enviar senha de liberação de acesso diretamente para o e-mail 

do usuário cadastrado; 

4.8 Todos os sistemas e subsistemas deverão conter a opção de chat online durante todo o período de 

expediente da Prefeitura Municipal do Paulista, bem como suporte via telefone, e-mail e através de 

visita sempre que solicitado; 

4.9 Todos os sistemas e subsistemas deverão possuir a funcionalidade de auditoria com mecanismo “LOG”, 

para monitorar as operações de inclusões, exclusões e alterações, registrando data e hora, usuário, 

função do usuário, identificação de cada operação e a identificação do IP de origem; 

4.10  A emissão dos “LOGs” de auditoria deverá ser feita diretamente dos sistemas e subsistemas; 

4.11  Caso haja necessidade da criação de algum relatório específico, os sistemas e subsistemas deverão 

passar a fornecê-los e inclui-los de forma definitiva; 

4.12  Todos os Sistemas e Módulos serão disponibilizados por demanda sendo expedida solicitação da 

Secretaria interessada pelo serviço à Secretaria de Administração, para que a mesma entre em contato 

com a empresa solicitando a instalação. O valor cobrado por cada sistema/módulo será fixo, 

independentemente do número de Secretarias que os utilizarem. 

4.13 O gerenciamento do acesso aos sistema será determinado pela Diretoria de Tecnologia da Informação, 

vinculada à Secretaria de Administração, só podendo ter acesso a qualquer um dos sistemas, 

funcionários identificados e autorizados pela Diretoria. 

 

 

5 ESPECIFICAÇÕES DOS SISTEMAS 

 

5.1. O SISTEMA DE ARRECADAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS E TRIBUTOS e os serviços propostos 

deverão atender as seguintes especificações gerais: 

5.1.1. Sistema para ambiente Windows, com versão desktop e web; 

5.1.2. Log de Manutenção de Dados com todas as versões de cada Registro, Alterado ou Excluído no Banco 

de Dados, se um registro for alterado, a versão anterior deverá ser mantida, se um Registro for 

excluído, deverá ser mantida uma cópia do registro; 

5.1.3. Emissão de relatórios gerados pelo usuário do sistema a partir do gerenciador de relatórios, 

permitindo a exportação de arquivos para os formatos: PDF, Word, Excel, HTML; 

5.1.4. Banco de dados hospedado em nuvens; 

5.1.5. Relação dos Maiores Devedores, podendo ser filtrado por tipo de tributo, tributo, e quantidade de 

posições, podendo selecionar por exemplo os 10 maiores até a relação decrescente de todos os 

devedores; 
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5.1.6. Utilização de banco de dados SQL Server com a versão mais atual.; 

5.1.7. CONEXÃO on-line com o Portal de Notas Fiscais Eletrônicas - NFS-e (Portal do Contribuinte) do 

município via WEB, possibilitando a emissão de notas fiscais, e emitir todos os tipos de Certidões 

Municipais e carnês de IPTU; 

5.1.8. Cadastro dos contadores para acesso ao portal do contribuinte, e senha de acesso liberada pelo 

próprio contribuinte pelo portal, podendo um mesmo contador ter acesso a vários contribuintes que 

sejam seus clientes; 

5.1.9. Utilização do padrão COSIF (definido pelo BACEN) para fiscalização do ISS dos bancos, podendo ser 

feito a declaração manual pelo portal do contribuinte, ou por importação em layout próprio e pelo 

padrão ABRASF; 

5.1.10. Emitir DAM´S e 2ª vias de todos os impostos e taxas relativos ao Município, podendo ser calculado as 

correções; 

5.1.11. Calculo automático de impostos e taxas, adaptável as tabelas e anexos do código tributário do 

município; 

5.1.12. Importação de arquivos do sistema Contábil, alimentando o sistema tributário, com o Quadro 

Detalhado da Receita, Contas de Receitas da STN, Contas de Receitas Próprias que deve ser integrado 

ao Sistema de Contabilidade gerando todas as guias de receitas na Contabilidade do Município, em 

conexão online, e integração em tempo real; 

5.1.13. Vinculação dos tributos as fichas de receitas contábeis, importadas do sistema contábil, para que na 

integração, a receita no sistema contábil seja lançada corretamente; 

5.1.14. Exportação de arquivos da arrecadação para o sistema Contábil, tendo uma integração em tempo real, 

gerando o lançamento da receita (lançamento pelo fato gerador) e a dívida ativa sendo gerenciada 

(inscrevendo e baixando), como o lançamento das receitas provenientes de arrecadação de impostos e 

taxas; 

5.1.15. Ferramenta de consolidação de pessoas físicas jurídicas cadastradas em duplicidade, proveniente de 

importação de dados de outros sistemas; 

5.1.16. Impedimento de ser realizado cadastro duplo de contribuintes, identificando pelo CPF ou CNPJ. 

5.1.17. Cadastro único de contribuinte, centralizando os débitos mercantis e imobiliários, possibilitando uma 

fiscalização mais eficiente 

5.1.18. O suporte poderá ser realizado via online, telefone e por visita em loco. 

5.1.19. Atualização de versão sem ser preciso que os usuários saiam do sistema.  

5.1.20. Possibilidade de total adequação do Código Tributário Municipal – CTM. 

5.1.21. Reajuste automático dos índices inflacionários e valores venais dos imóveis, baseado em índices 

oficiais e tabelas ou anexos do município. 

5.1.22. Lançamento automático de CDAS (Certidão de Dívida Ativa) para contribuintes devedores, sendo 

possível selecionar o contribuinte, loteamento, tipo de tributo (imobiliário ou mercantil), tributo 

específico ou lançar de todos os devedores. 

5.1.23. Lançamento automático do IPTU de todos os imóveis ou de imóveis específicos, selecionando por 

contribuinte, Rua, Loteamento, Bairro, Distrito, Quadra, Setor. 
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5.1.24. Cancelamento automático do lançamento de IPTU, podendo ser realizado o cancelamento de todos os 

imóveis, ou de contribuinte específico, ou ser escolhido o cancelamento por Bairro, logradouro, 

loteamento, quadra, setor, distrito.  

5.1.25. Lançamento automático dos contribuintes mercantis de ISS fixo por categoria de atividade, ramo de 

atividade, ou de todos. 

5.1.26. Exportação das notas fiscais eletrônicas emitidas a candidatos políticos, em período eleitoral, no 

leiaute definido pelo TSE, para validação no FISCALIZA-JE. 

5.1.27. Cadastro e exportação dos permissionários do município, adequado ao leiaute definido pelo TSE para 

importação do sistema FISCALIZA-JE.  

5.1.28. O Sistema deverá proceder a importação dos dados do sistema vigente junto à Prefeitura do Paulista e 

possibilitar a impressão de documentos pelo sistema contratado, em todos os Módulos. 

 

5.1.29. MÓDULO IMOBILIÁRIO: 

a) Controle da localização cartográfica, com cadastro de quadra, lote, setor, distrito, face de quadra. 

b) Boletim de Cadastro Imobiliário - BCI: com o gerenciamento de imóveis urbanos e imóveis rurais; 

c) Boletim de Cadastro Imobiliário Geoprocessado - BCIG: com o gerenciamento de imóveis urbanos 

e imóveis rurais através de dados de geoprocessamento; 

d) Cadastro e manutenção dos Logradouros, Bairros e Distritos do Município. 

e) Cadastro e manutenção dos equipamentos urbanos, características de urbanização e 

pavimentação por logradouro. 

f) Cadastro e manutenção de Loteamentos e afins. 

g) Gerenciamento de isenções de IPTU e TCR dos imóveis. 

h) Emissão de ITBI’s (transmissão de imóveis) e respectivos pagamentos correlatos, como a 

vinculação do novo adquirente ao imóvel transmitido após a baixa do Dam; 

i) Barrar a emissão de guia de ITBI de imóvel com débito. 

j) Processo de Avaliação e reavaliação de Imóveis, registrando o fiscal avaliador e gerando um 

histórico de avaliações. 

k) Emissão da solicitação das licenças. 

l) Emissão de Boletins de Construção. 

m) Emissão de Alvarás de Construção, reforma, demolição, remembramento, desmembramento. 

n) Emissão de licença para Loteamento; 

o) Emissão de Licença de Habite-se. 

 

5.1.30 MÓDULO MERCANTIL: 

a) Gerenciamento do Cadastro Mercantil de Pessoas Físicas e Jurídicas, mediante Atividade 

Mercantil / Econômica e composições societárias; 

b) Possibilidade de integração dos Cadastros Mercantil e Imobiliário quanto a posição do Uso do 

solo; 

c) Emissão e manutenção das Notas Fiscais de Serviços Avulsas (NFS-a);  

d) Descontos de INSS e IRRF nas notas fiscais avulsas.  
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e) Manutenção de Notas Fiscais de Serviços Eletrônicas (NFS-e) emitidas pelos Contribuintes via 

web, oferecendo também a funcionalidade de WebService, atendendo os modelos e padrões da 

ABRASF. 

f) Emissão de livro fiscal dos contribuintes. 

g) Emissão dos alvarás de funcionamento dos contribuintes, Vigilância Sanitária, Ocupação de Áreas 

Públicas, Licenças para Veículos, Feira Livre, Licença para Taxi e Moto Taxi. 

h) Calculo de alvarás por fator de correção e localização do estabelecimento. 

i) Emissão automática dos alvarás Mercantis baseado em lançamentos anteriores. 

j) Emissão de Declarações de Serviços; 

k) Modulo de cobrança do ISS dos cartórios, para ser realizado o cadastro dos cartórios, e podendo 

ser cadastrado os descontos Estaduais e Federais, para abatimento na base de cálculo de ISS. 

l) Modulo para repasse do ISS retido por terceiros, para cadastro das pessoas físicas e jurídicas que 

reterão o ISS de prestadores de serviço. 

m) Modulo de cobrança do ISS dos Bancos, para cadastro das agências e do responsável pela 

declaração (gerente). 

n) Modulo de fiscalização do Simples Nacional, associando o retorno DAF 607 com as notas emitidas 

pelos contribuintes no portal e no sistema. 

o) Cadastro e controle dos feirantes e boxes do mercado público, com cálculo automático das taxas, 

pelo ramo de atividade, área de m² e localização. 

 

5.1.31 MÓDULO DAM: 

a) Possibilidade de emissão de guias para pagamento por Categoria Imobiliária e Mercantil:  IPTU, 

ISSQN, ITBI, contribuição de melhoria e Taxas diversas. 

b) Manutenção dos DAM’s emitidos: possibilitando a alteração de vencimento, impressão de 2ª via e 

anulação dos DAM’s emitidos; 

c) Adaptação aos leiautes dos bancos para emissão de boletos com códigos de barras. 

 

5.1.32 MÓDULO ARRECADAÇÃO: 

a) Gerenciamento dos arquivos de pagamentos de DAM’s da arrecadação; 

b) Controle do Simples Nacional: baixa dos arquivos DAF; 

c) Gerenciamento da Tesouraria; 

d) Baixa de arquivos de retorno enviados pelo banco conveniado a recebimento de boletos. 

e) Caixa, com registro de abertura, movimento e encerramento, para recebimento de títulos em 

tesouraria, e adaptado para leitura do código de barras. 

f) Emissão de comprovante fechamento de caixa. 

g) Emissão de comprovante de pagamento adaptável a impressoras fixas e portáteis. 

h) Relatório de movimentação e arrecadação, por conta bancária, tipo de conta bancária, tipo de 

tributo, período, tipo de baixa. 

i) Exportação de arquivos da arrecadação para o sistema Contábil, tendo uma integração em tempo 

real, gerando o lançamento das receitas provenientes de arrecadação de impostos e taxas; 

j) Relatório de movimentação 
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5.1.33 MÓDULO CERTIDÕES: 

a) Emissão de Certidões Negativa de Débitos Imobiliários, Mercantis e Geral; 

b) Emissão de Certidões Negativa com Efeito de Positiva; 

c) Emissão de Certidões Negativa de Débitos Rurais; 

d) Emissão de Certidões da Dívida Ativa Municipal 

e) Certidões Diversas. 

 

5.1.34 MÓDULO DÍVIDA: 

a) Controle absoluto das Dívidas Ativas Imobiliária e Mercantil;  

b) Vinculação por tipo de Dívida; 

c) Gerenciamento das Dívidas Executadas; 

d) Gerenciamentos de Acordos; 

e) Reparcelamento de Acordos. 

f) Consolidação de débitos de um mesmo contribuinte para realização de um único acordo. 

 

5.1.35 MÓDULO FISCALIZAÇÃO: 

a) Manutenção do Cadastro de Fiscais; 

b) Emissão e manutenção de Documentos; 

c) Emissão e manutenção de Ordens de Serviço; 

d) Emissão e manutenção de Termo de Início; 

e) Emissão e manutenção de Mapa de Apuração; 

f) Emissão de Auto de Infração; 

g) Emissão de Termo de Encerramento; 

h) Emissão e manutenção de Ordens de Serviços - Fiscais; 

i) Livro Fiscal execução de todos os procedimentos em ambiente WEB, permitindo, sem restrições 

operacionais, o acesso em qualquer máquina por qualquer navegador (Browser) do mercado 

atual; 

 

5.2 O SISTEMA DE GESTÃO FINANCEIRA E CONTABILIDADE PÚBLICA e os serviços propostos deverão 

atender as seguintes especificações gerais: 

5.2.1 Que registre e controle informações de natureza Orçamentaria, Extra Orçamentaria, Financeira, Não 

Financeira (Patrimonial), Planejamento (PPA, LDO, LOA) e Programação Financeira (CMD – 

Cronograma Mensal de Desembolso e MBA- Metas Bimestrais de Arrecadação). 

5.2.2 Sistema para ambiente Windows; 

5.2.3 Banco de Dados na versão mais atualizada do SQL Server, Firebird; ou compatível para interagir entre 

os sistemas usados neste Órgão; 

5.2.4 Banco de dados consolidado, com todos os órgãos do município, sendo executados num mesmo banco 

de dados, permitindo a emissão tempestiva de relatórios consolidado, mas com controle de 

permissões de acesso por usuário; 

5.2.5 Sistema adaptado as NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, MCASP 

- Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público, com o novo Plano de Contas Aplicado ao Setor 
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Público - PCASP, com a emissão de todas as Demonstrações Contábeis Aplicadas ao Setor Público - 

DCASP e demais ditames legais; 

5.2.6 O suporte ao usuário do sistema deve ser feito via on-line, telefone e/ou in loco, conforme a 

necessidade do município sempre que for solicitado; 

5.2.7 O Sistema deve possibilitar a emissão de relatórios gerados pelo usuário do sistema, a partir de 

gerenciador de relatório e permitir exportar para PDF, Word, Excel, HTLM;  

5.2.8 O sistema deve ter relatórios de controle interno, com demonstrativos do atendimento aos limites 

constitucionais e legais por relatórios e gráficos, além de relatórios que demonstrem a evolução da 

receita e despesa orçamentária, estado atual da dívida consolidada, análise da abertura e execução 

dos créditos adicionais, entre outros; 

5.2.9 Demonstrativo com a Base de Cálculo para o PASEP, demonstrando a base de cálculo, o valor já 

descontado diretamente na COTA de receita e valor a pagar; 

5.2.10 O sistema deve possuir a opção de impressão de relatórios gerenciais da Receita e Despesa 

Orçamentária e Intraorçamentária e suas anulações (estorno), liquidações de empenhos e seus 

estornos, Receitas e Despesas Extra e Restos a pagar, de forma que o usuário possa montar o relatório 

por filtros, possibilitando um melhor resultado nos dados encontrados;  

5.2.11 Gerar e emitir todos os relatórios exigidos pela legislação vigente: Balancetes Mensais, RREO, RGF, 

PCA e outros; 

5.2.12 Gerar e emitir todos os demonstrativos de Planejamento: PPA, LDO E LOA no mesmo sistema de 

Contabilidade (contido no mesmo EXE), além do Cronograma Mensal de Desembolso - CMD e as 

Metas Bimestrais de Arrecadação - MBA; 

5.2.13 O sistema deve permitir o bloqueio de dotação orçamentária vinculando-as a licitações; 

5.2.14 Limitar a despesa orçamentária de acordo com a programação financeira; 

5.2.15 Importar dados do Sistema Tributário alimentando o Sistema de Contabilidade, através de layout 

específico, gerando automaticamente as receitas orçamentárias, contabilizando o lançamento da 

receita (lançamento da receita pelo fato gerador) e inscrevendo ou baixando a dívida ativa; 

5.2.16 Deve permitir o reconhecimento da receita pelo fato gerador, controlando os valores reconhecidos e 

já arrecadados, lançando os valores a receber na abertura do próximo exercício como créditos a 

receber ou dívida ativa; 

5.2.17 Os valores reconhecidos e não arrecadados devem ficar evidenciados de modo que possa demonstrar 

qual o saldo que passou para o exercício seguinte e as arrecadações existentes, permitindo ainda a 

inscrição desses valores em dívida ativa ou o seu cancelamento; 

5.2.18 Deve controlar o saldo da dívida ativa, demonstrando o saldo inicial, baixas e saldo atual, além de 

realizar lançamentos do tipo: Inscrição de dívida com reconhecimento de crédito a receber, inscrição 

de dívida ativa sem o reconhecimento de crédito a receber, baixa por desconto, cancelamento, anistia, 

adjudicação, anulação, prescrição e extinção, além de atualização por multas e juros ou ajuste de 

exercícios anteriores; 

5.2.19 Deve controlar a dívida consolidada, demonstrando o saldo inicial, baixas e saldo atual; 

5.2.20 Deve permitir o lançamento de atualização da dívida consolidada do tipo: Correção Monetária, Juros, 

Exclusões por renegociação e ajustes de exercícios anteriores; 

5.2.21 Deve realizar o lançamento de provisões matemáticas previdenciárias; 
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5.2.22 O sistema deve controlar os saldos extra orçamentários, não permitindo recolher mais do que foi 

retido, e saldo bancário, não permitindo pagar mais do que se tenha de saldo financeiro; 

5.2.23 O sistema deve emitir relatório financeiro de convênios, demonstrando as receitas e despesas no mês 

e até o mês; 

5.2.24 O sistema deve exportar dados para o Sistema de Digitalização de Documentos, conforme layout 

predefinido; 

5.2.25 O sistema deve gerar todos os arquivos para o SAGRES-TCE/PE; 

5.2.26 Permitir o controle total dos processos licitatórios, como cadastro completo de licitações, 

especificando cada participante e os respectivos contratos dos vencedores; 

5.2.27 Permitir a publicação no Portal da Transparência de todo o processo licitatório (Edital, Quadro 

Comparativo, Ata e outros); 

5.2.28 Permitir a publicação no Portal da Transparência de todas informações referentes a campanhas 

publicitárias; 

5.2.29 Controle sobre o vencimento do contrato e processo licitatório, além da verificação dos valores 

licitados, contratados e executados na despesa, não permitindo que seja empenhado mais que o valor 

contratado e/ou licitado; 

5.2.30 Acompanhar toda a despesa vinculada ao processo licitatório, os valores empenhados, liquidados e 

pagos e os respectivos saldos a empenhar 

5.2.31 Permitir a Execução Orçamentária em terminal funcionando em cada Secretaria da estrutura 

Administrativa Municipal através de acesso online ao banco de dados Central da Contabilidade por 

meio de Link dedicado; 

5.2.32 O Sistema deve possui uma conexão online com o Portal da Transparência via WEB atendendo as 

normas da Lei Complementar nº 131 de 27/05/2009, alimentando em tempo real os dados do Portal; 

5.2.33 O sistema deve permitir a publicação de qualquer documento no portal da transparência, permitindo 

ao usuário criar o Menu que será apresentado no Portal; 

5.2.34 O sistema deve possuir Log de Manutenção de Dados com todas as versões de cada Registro Alterado 

ou Excluído no Banco de Dados, se um registro for alterado, a versão anterior deverá ser mantida, se 

um Registro for excluído, deverá ser mantida uma cópia do registro; 

5.2.35 O sistema deve executar as informações nos sistemas Orçamentário, Financeiro, Patrimonial e de 

Compensação; 

5.2.36 O sistema deve fazer a execução do movimento orçamentário e extra orçamentário em banco de 

dados único, permitindo a implantação, exclusão, estorno e a edição de lançamentos de acordo com a 

legislação pertinente; 

5.2.37 O sistema deve dispor de conciliação automática de cheques de Bancos conveniados, por meio de 

arquivo à exemplo “bbt”; 

5.2.38 O sistema deve gerar em arquivo PDF e publicar automaticamente no Portal da Transparência do 

Órgão todos os Demonstrativos Mensais (Balancetes Mensais), Quadrimestrais (RGF), Anuais 

(Balanços Anuais) e outros, usando Certificação Digital de órgãos certificadores; 

5.2.39 O sistema deve ter uma configuração para reaproveitamento de histórico do último empenho do 

fornecedor e/ou cadastro de histórico padrão por fornecedor; 

5.2.40 O sistema deve permitir a criação de modelos de lançamentos na receita; 
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5.2.41 O sistema deve exportar dados para DIRF, SEFIP, MANAD e SAGRES-TCE/PE; 

5.2.42 O sistema deve ter diagnóstico dos Balancetes Mensais, PCA e LOA 

5.2.43 O sistema deve permitir a emissão de relatórios com publicação do Diário Municipal; 

5.2.44 O sistema deve possuir o controle de acesso e limite de ação do usuário; 

5.2.45 O sistema deve dispor de Ferramenta de segurança com Log de Manutenção de Dados, onde qualquer 

alteração/exclusão de dados fica registrado, informando quem fez a operação, quando e onde;  

5.2.46 O Sistema deve ser integrado com o sistema de Patrimônio, realizando o lançamento da liquidação da 

despesa concomitante com o atesto/registro do recebimento dos bens; 

5.2.47 Deve realizar o lançamento de todas as movimentações patrimoniais (Avaliação Inicial, Reavaliação, 

Impairment, Custos Subsequentes, Depreciação, Reavaliação e Exaustão) 

5.2.48 O Sistema deve ser integrado com o sistema de Estoque, realizando o lançamento da liquidação da 

despesa concomitante com o atesto/registro do recebimento de mercadorias; 

5.2.49 Deve realizar o lançamento das baixas do estoque; 

5.2.50 O sistema deve ser integrado com o sistema de Farmácia Pública, realizando o lançamento da 

liquidação da despesa concomitante com o atesto/registro do recebimento de medicamentos e 

lançamento automático das baixas do estoque; 

5.2.51 Sistema integrado com o Sistema de Licitação, realizando o cadastro das licitações homologadas de 

forma tempestiva. Permitindo a publicação automática de todos os documentos do processo 

licitatório; 

 

5.3. Ferramentas do Sistema: 

a)    Exportação de Dados para o Sistema do TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE PERNAMBUCO; 

b) Exportação de Dados para SIOPS/SIOPE; 

c) Exportação para o SICONFI (Instância XBRL): DCA, RREO e RGF; 

d) Exportação para a DIRF e SEFIP de prestadores de serviço; 

e) Exporta dados do MANAD; 

 

6 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS SUBSISTEMAS 

 

CONCEITO: SISTEMA OU MODULO INFERIOR A ALGUM OUTRO MAIS AMPLO, OU SISTEMA QUE É PARTE 

CONSTITUINTE DE ALGUM SISTEMA MAIOR, DESDE QUE POSSIBILITE A INTEGRAÇÃO DO MAIOR NÚMERO 

POSSÍVEL DOS SISTEMAS. 

 

6.1. SISTEMA PORTAL DO CONTRIBUINTE e os serviços propostos deverão atender as seguintes 

especificações gerais: 

 

6.1.1 Disponibilidade de acesso ao Portal do Contribuinte via web initerruptamente; 

6.1.2 Disponibilidade de acesso ao Portal do Contribuinte via web initerruptamente; 

6.1.3 Emissão e manutenção de Notas Fiscais de Serviços Eletrônica - NFS-e (padrão ABRASF); 

6.1.4 Emissão e manutenção de Notas Fiscais de Serviços Avulsa - NFS-a (padrão ABRASF); 

6.1.5 Cadastro dos contadores para acesso aos livros fiscais dos contribuintes que são seus clientes. 
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6.1.6 Verificação de autenticidade das Notas Fiscais emitidas por Código de Segurança QR; 

6.1.7 Emissão de Carta de Correção; 

6.1.8 Emissão, consulta, substituição e cancelamento de Notas Fiscais através de “Web Service” (serviço 

web que permite aos Contribuintes que possuem aplicação própria fazer a integração de sua 

instituição com os Órgãos Públicos; 

6.1.9 Emissão, consulta e envio de Recibo Provisório de Serviços - RPS; 

6.1.10 Emissão de Registro Auxiliar de Notas Fiscais de Serviços - RANFS; 

6.1.11 Emissão de Relatórios: Livro Fiscal, Impostos, Certidões e 2ª vias de boletos; 

6.1.12 Emissão de Declarações de Serviços; 

6.1.13 Controle de registros realizados via e-mail; 

6.1.14 Fechamento de Competência. 

6.1.15 Modulo ISSBAN, declaração das instituições financeiras para apuração do ISSQN. 

6.1.16 Modulo de declaração de ISS Terceiros, para os contribuintes que retém ISS dos prestadores de 

serviço. 

6.1.17 Modulo de declaração de ISS dos cartórios. 

6.1.18 Emissão de carnês de IPTU. 

6.1.19 Modulo de inscrição de concursos. 

6.1.20 Emissão de certidões negativas. 

 

6.2. SISTEMA PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA e os serviços propostos deverão atender as seguintes 

especificações gerais: 

 

6.2.1. Portal de Transparência via Web; um serviço de consulta on-line de informações das Receitas e 

Despesas Públicas e Processos Licitatórios seguindo as normas da LEI COMPLEMENTAR Nº 131, 

27/5/09, que acrescenta dispositivos à Lei Complementar nº 101, de 4/5/00, que estabelece normas 

de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal.  

6.2.2. O portal acessará diretamente a Base de Dados da Contabilidade; O Portal de Transparência deve ser 

interligado ao Sistema da Contabilidade em tempo real (obrigatório); 

6.2.3. Permitir consultar as Despesas Orçamentárias por Fornecedor, Função, Subfunção, Programa, Ação, 

Elemento de Despesa, por Faixa de Valores e Período; 

6.2.4.  Permitir consultar as Receitas Orçamentárias por Credor, Conta de Receita e Período; 

6.2.5. Permitir Consultar as Licitações por Número, Modalidade, Tipo de Objeto, Objeto e Período; 

6.2.6. Disponibilizar todos os Demonstrativos Mensais (Balancetes Mensais), Quadrimestrais (RGF) e anuais 

(Balanços Anuais) que serão montados automaticamente pelo Sistema de Contabilidade; 

6.2.7. Disponibilizar módulo geral de publicações diversas, com interface web própria e acesso através de 

Certificado Digital expedido por órgãos certificadores. 

6.2.8. Disponibilizar, durante o período do contrato, suporte a distância no formato Help on-line, 

comunicação por Web-Chats, condições remotas e troca de arquivos para atendimento aos usuários. 

Este atendimento será fornecido de segunda a sexta, durante o horário compreendido, no mínimo, 

entre 8:00 h as 18:00 h, sem interrupções; 



 
 

SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
 

PROCESSO Nº 103/2016 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2016 

 

 

Praça Agamenon Magalhães, S/N – Centro – Paulista – PE – CEP: 53.401-900 
CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 3371-1317 

Página 43 de 90 

6.2.9. Ministrar treinamentos para os funcionários da Prefeitura Municipal de Paulista, sempre que 

requisitado ou na ocorrência de atualização de versões 

6.2.10. Possuir sistema de auditoria com mecanismo “LOG”, para monitorar as operações de inclusões, 

exclusões e alterações, registrando data e hora, usuário, função do usuário, identificação de cada 

operação e a identificação do IP de origem; 

6.2.11. O serviço de suporte especializado deverá ser prestado por profissional qualificado, conforme definido 

no Edital, nos itens de requisitos para habilitação da licitante.  

 

 

6.3. SISTEMA E CONTROLE DE PATRIMÔNIO e os serviços propostos deverão atender as seguintes 

especificações gerais: 

 

6.3.1 Controles dos bens móveis, imóveis e veículos da instituição, junto com levantamento patrimonial;  

6.3.2 Ambiente Windows;   

6.3.3 Instalação Imediata (24 horas); 

6.3.4 Relatórios gerados pelo usuário do sistema, a partir de gerenciador de relatório e permitir exportar 

para PDF, Word, Excel, HTLM; 

6.3.5 O sistema deverá disponibilizar várias possibilidades e modelos de relatórios pronto para imprimir 

conforme a demanda do setor; 

6.3.6 Banco de Dados SQL Server versão mais atual; 

6.3.7 O suporte será feito via on-line e in loco, conforme a necessidade do município sempre que for 

solicitado; 

6.3.8 O sistema precisa controlar todos os imóveis com depreciação; 

6.3.9 Possuir Log de Manutenção de Dados com todas as versões de cada Registro Alterado ou Excluído no 

Banco de Dados, se um registro for alterado, a versão anterior deverá ser mantida, se um Registro for 

excluído, deverá ser mantida uma cópia do registro; 

6.3.10 Controle sobre as baixas patrimoniais; 

6.3.11 O sistema tem a opção de implantar mais de um bem com as mesmas especificações 

automaticamente; 

6.3.12 Os bens deverão estar vinculados aos seus respectivos setores, departamentos e unidades 

orçamentárias; 

6.3.13 O usuário do sistema pode emitir vários relatórios gerenciais através de filtros dentro de um 

gerenciador de relatórios; 

6.3.14 Controle sobre baixas patrimoniais; 

6.3.15 Opção de cadastro na ficha do bem foto ou imagem de cada bem móvel ou imóvel do registro; 

6.3.16 Possuir controle total sobre os serviços de manutenção dos bens, como os Dados do Fornecedor do 

Serviço, Data da Manutenção, Data da Entrega, Data da Garantia e Valor; 

6.3.17 Controle total sobre remanejamento dos bens moveis; 

6.3.18 Inclusão de dados no sistema da origem da aquisição por nota fiscal, data de aquisição, fornecedor, 

fabricante (dados fornecidos pela prefeitura em meio magnético); 

6.3.19 Controle e consulta por código de barras. 
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6.4. SISTEMA DE CONTROLE DE ESTOQUE E COMPRAS e os serviços propostos deverão atender as 

seguintes especificações gerais: 

 

6.4.1 Sistema completo para o Controle de Estoque específico do Setor Público e controle de compras, 

disponibilizando o controle geral do estoque municipal; 

6.4.2 O controle poderá ser feito ou não por programas institucionais; Controle das entradas e saídas dos 

produtos, permitindo a identificação das unidades que tiverem suas entradas e saídas e a identificação 

dos produtos; configuração para evitar o estoque negativo bem como o nível do estoque controlado 

por cores; Emissão de vários relatórios para conferência, demonstrativo do produto em poder do 

fornecedor; 

6.4.3 Sistema para ambiente Windows; 

6.4.4 Possuir Importador de Itens adquiridos de Planilhas do Excel; 

6.4.5 Possuir Controle de Estoque por programas institucionais; 

6.4.6 Possuir integração por importador de Itens das Licitações Homologadas do sistema de Licitação; 

6.4.7 Possuir aplicativo WEB rodando na internet para permitir a Solicitação de Itens do Estoque pelos 

Servidores previamente cadastrados e setores; 

6.4.8 Além de Controlar o Estoque da municipalidade, possuir ferramenta de Controle das ordens de 

Serviços realizadas na Edilidade; 

6.4.9 Emissão de relatórios gerados pelo usuário do sistema, a partir do gerenciador de relatório e permitir 

exportar para PDF, Word, Excel, HTLM; 

6.4.10 Sistema com a opção de o próprio usuário montar relatórios através de filtros já disponíveis no 

gerenciador de relatórios conforme a necessidade do setor; 

6.4.11 Banco de Dados SQL Server versão mais atual ou Firebird; 

6.4.12 Suporte será feito via on-line e in loco conforme a necessidade do município sempre que for 

solicitado; 

6.4.13 Treinamento do usuário conforme a solicitação do município; 

6.4.14 Emissão de ordens de compra e fornecimento; 

6.4.15 Controle de entrada/saída de itens e notas; 

6.4.16 Controlar o Estoque tanto em Unidades de Estoque Físicas da Edilidade como também em poder de 

Fornecedor controlando cada Aquisição/Licitação vinculada ao Fornecedor; 

6.4.17 Instalação Imediata (24 horas); 

 

6.5. SISTEMA DE FARMÁCIA PÚBLICA e os serviços propostos deverão atender as seguintes especificações 

gerais: 

 

6.5.1 Sistema completo de controle de medicamentos e beneficiados para o Setor Público, com treinamento 

e atualização. 

6.5.2 Sistema para ambiente Windows; Possuir Importador de Itens adquiridos de Planilhas do Excel; 

6.5.3 Controle do medicamento por lote; 

6.5.4 Emissão de relatório de medicamentos a se vencer no tempo escolhido pelo usuário; 
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6.5.5 Controle de entradas, transferências e doações, tanto para as unidades de saúde ou PSF como a 

entrega do medicamento diretamente aos pacientes; 

6.5.6 Extrato do Acompanhamento por meio de relatórios dos itens que estão no estoque; 

6.5.7 Demonstrativos gerenciais com gráficos e porcentagem, dentre outros, que informa o quantitativo de 

pessoas atendidas no período; 

6.5.8 Controle de nível de estoque baixo, médio e ideal; Emissão de relatórios para conferências e 

demonstrativos dentre outras tabelas permitindo um analise total das informações contidas no 

sistema; 

6.5.9 Possuir Controle de Estoque por programas institucionais; 

6.5.10 Possuir aplicativo WEB rodando na internet para permitir a solicitação de itens do estoque pelos 

servidores previamente cadastrados;  

6.5.11 Emissão de relatórios gerados pelo usuário do sistema, a partir do gerenciador de relatório e permitir 

exportar para PDF, Word, Excel, HTLM; Banco de Dados SQL Server versão mais atual ou Firebird;  

6.5.12 Suporte será feito via on-line e in loco conforme a necessidade do município sempre que for 

solicitado; Treinamento do usuário conforme a solicitação do município; 

6.5.13 Emissão de ordens de compra e fornecimento, controle de entrada/saída de itens e notas, controle 

por unidade física ou em poder do fornecedor, controle de distribuição dos medicamentos por lote ou 

vencimento, controle de beneficiário por bairro, rua, família, PSF; Busca de beneficiário por biometria; 

 

6.6. O SISTEMA DE LICITAÇÃO e os serviços propostos deverão atender as seguintes especificações gerais: 

 

6.6.1 Sistema completo de Elaboração de Processos Licitatórios: 

6.6.2 Realizar o processo licitatório de forma clara e objetiva de acordo com a Lei 8.666/93 e suas 

atualizações, assim como a Lei nº. 10.520/2002, sendo capaz de acompanhar as diversas modalidades 

previstas na lei, inclusive pregão presencial, registro de preços e contratações diretas. 

6.6.3 Controlar o processo licitatório, os contratos e as aquisições de bens e serviços. 

6.6.4 Registrar os processos licitatórios identificando número do processo, objeto, requisições de compra 

que visa a atender, o tipo de licitação e datas do processo. 

6.6.5 Possuir meios de acompanhamento de todo o processo da Abertura ao Julgamento da Licitação, 

registrando a Habilitação, Proposta Comercial, Interposição de Recurso, Anulação, Adjudicação e 

emitindo Mapa Comparativo de Preços. 

6.6.6 Gerar documentos necessários a preparação de cada modalidade de licitação (anexo ao edital, aviso 

de licitação e comprovante de entrega do edital de licitação). 

6.6.7 Permitir o cadastramento das comissões julgadoras: especial, permanente, servidores e leiloeiros, 

informando as portarias e datas de designação ou exoneração e expiração.  

6.6.8 Controle e Elaboração completa dos processos licitatórios em todas as modalidades; 

6.6.9 Solicitação de produtos, permitindo a vinculação à Unidades Orçamentárias; caixa de texto para 

digitação da Classificação Orçamentária e importação dos itens em planilha de texto formato “.xls”  

para o sistema; 
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6.6.10 Permissão para o usuário de alterar os modelos de documentos adotados pelo sistema ou mesmo 

implantar seus próprios documentos; Modelos pré-definidos de termos de recusa de materiais, de 

desistência de recurso. 

6.6.11 Sistema para ambiente Windows; 

6.6.12 Cadastro de solicitação (pedido para licitar do secretário); 

6.6.13 Cadastro de Fornecedores e emissão do registro de cadastro; 

6.6.14 Cadastro das secretarias solicitantes,  

6.6.15 Possuir Formulário de Solicitações dos Itens a serem licitados inclusive com Planilha de Obras e com 

Importador de Planilhas do Excel; 

6.6.16 Relatórios completos para as emissões de todo o processo licitatório e tabelas de apoio; 

6.6.17 Emissão completa de relatório para conferência dos itens, assim também como tabelas auxiliares; 

6.6.18 Banco de Dados SQL Server versão mais atual ou Firebird, ou compatível para interagir com programas 

existentes nesta edilidade. 

6.6.19 Possuir todo o Quadro Detalhado da Despesa orçado para o Exercício para ser vinculado as 

Solicitações dos Processos Licitatórios; 

6.6.20 Exportar os Itens da Cotação de Preço dos Participantes do Processo Licitatório em Planilhas do Excel; 

Importação da Cotação de Preço dos Participantes de Processos Licitatório de Planilhas do Excel para o 

sistema; 

6.6.21 Emitir Ata dos processos inclusive Pregão Presencial por Item/lote; 

6.6.22 Todo processo licitatório realizado em uma única tela; 

6.6.23 Possuir todos os Modelos de Textos de todas as Modalidades Licitatórias subdivididos por Tipo de 

Objetos Licitados e permitindo total personalização de textos. 

6.6.24 Possuir Ferramenta de Exportação de todos os Processos Licitatórios Homologados paras os Sistemas 

de Contabilidade e Controle de Estoque. 

6.6.25 O suporte será feito via on-line e in loco conforme a necessidade do município sempre que for 

solicitado. 

 

6.7. O SISTEMA DE PROTOCOLO e os serviços propostos deverão atender as seguintes especificações 

gerais: 

 

6.7.1 Disponibilizar a administração de todos os processos e tramitação de documentos com gerenciamento 

dos processos no Setor Público municipal: 

6.7.2 Instalação Imediata (24 horas); 

6.7.3 Sistema para ambiente Windows; 

6.7.4 Banco de Dados SQL Server versão mais atual; 

6.7.5 O suporte será feito via on-line e in loco conforme a necessidade do município sempre que for 

solicitado; 

6.7.6 Relatórios gerados pelo usuário do sistema, a partir de gerenciador de relatório e permitir exportar 

para PDF, Word, Excel, HTLM; 

6.7.7 Opção de o próprio usuário montar relatórios através de filtros já disponíveis no gerenciador de 

relatórios conforme a necessidade do setor; 
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6.7.8 Possuir Log de Manutenção de Dados com todas as versões de cada Registro Alterado ou Excluído no 

Banco de Dados, se um registro for alterado, a versão anterior deverá ser mantida, se um Registro for 

excluído, deverá ser mantida uma cópia do registro; 

6.7.9 O sistema deverá conter várias possibilidade e modelos de relatório prontos para imprimir conforme a 

demanda do setor; 

6.7.10 Gerenciamento do trâmite de documentos; 

6.7.11 O sistema deve acompanhar os processos seguintes e sua execução; 

6.7.12 Todos os documentos enviados e recebidos poderão ser monitorados pelo usuário; 

6.7.13 O usuário pode compor dois tipos de protocolos: Documento Interno e Externo; 

6.7.14 Utilização de modelo de fluxo para trâmite do processo; 

6.7.15 Os documentos deverão estar dispostos em visões por períodos, números, status, autor, possuidor e 

concluídos; 

6.7.16 Integração com os demais sistemas do município; 

6.7.17 Opção de armazenar dentro do banco de dados do sistema também arquivos referentes ao processo 

então protocolados sendo digitalizado nos formatos PDF, Word, Excel, HTLM, Bmp, Jpeg, Gif e Tif e 

etc; 

6.7.18 Consulta ou Relatório com informação de quantidade de imagens protocoladas e digitalizadas por 

empenho, licitação, leis, decreto, oficio e etc; 

 

6.8. O SISTEMA DE CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS e os serviços propostos deverão atender as 

seguintes especificações gerais: 

 

6.8.1 Sistema com controle de toda a frota da instituição; 

6.8.2 Com interface amigável e intuitiva permitindo ao usuário fácil navegação entre as telas do próprio 

aplicativo, realizando cadastro e controle da licitação dos postos que abastecem o município e sua 

documentação; 

6.8.3 Cadastro dos motoristas, dos veículos e dos postos de combustíveis que abastecem a frota;  

6.8.4 Controle dos gastos da frota de veículos, o combustível, manutenção e setor onde os veículos se 

encontram; 

6.8.5 Controle de entradas e saídas, percursos e quantidades de combustível usado nos trechos; 

6.8.6 Geração de ordem de abastecimento; 

6.8.7 Veículo vinculado ao departamento e unidade orçamentária; 

6.8.8 O sistema trabalha com Banco de dados Firebird; 

6.8.9 Emissão de todos os relatórios necessários, podendo ser montados no perfil do usuário por meio de 

filtros, estes podem ser emitidos em arquivos do tipo PDF, Excel, Word e outros; 

 

6.9. O SISTEMA DE GESTÃO DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS e os serviços propostos deverão atender as 

seguintes especificações gerais: 

 

6.9.1 Realizar a digitalização de documentos específicos para o Setor Público; 



 
 

SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
 

PROCESSO Nº 103/2016 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2016 

 

 

Praça Agamenon Magalhães, S/N – Centro – Paulista – PE – CEP: 53.401-900 
CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 3371-1317 

Página 48 de 90 

6.9.2 Realizar a importação dos dados de qualquer sistema que gere para o SAGRES/TCEPE, específico para 

o Setor Público Municipal; 

6.9.3 Ambiente Windows; 

6.9.4 Instalação Imediata (24 horas); 

6.9.5 Relatórios gerados pelo usuário do sistema, a partir de gerenciador de relatório e permitir exportar 

para PDF, Word, Excel, HTLM; 

6.9.6 Banco de Dados SQL Server versão mais atual; 

6.9.7 Opção de o próprio usuário montar relatórios através de filtros já disponíveis no gerenciador de 

relatórios conforme a necessidade do setor; 

6.9.8 Possuir Log de Manutenção de Dados com todas as versões de cada Registro Alterado ou Excluído no 

Banco de Dados, se um registro for alterado, a versão anterior deverá ser mantida, se um registro for 

excluído, deverá ser mantida uma cópia do registro; 

6.9.9 O Sistema deverá armazenar os documentos da seguinte forma: orçamentários, extra orçamentário, 

financeiro, patrimonial, licitações, convênios, extratos bancários, folha de pagamento, ofícios e outros 

documentos; 

6.9.10 Possui ferramenta de importação de todos os dados de empenhos, Guias de Receitas Orçamentárias, 

Guias de Receitas Extra-Orçamentárias, Guias de Despesas, Extra-Orçamentárias, Fornecedores, 

Bancos, Licitações, Dados de servidores municipais de sistemas de Contabilidade e Folha de 

Pagamento ou importando também dados de qualquer sistema que gere para o SAGRES ou 

ferramenta similar de Tribunais de Contas do Estado; 

6.9.11 Sistema com módulo orçamentário, extra orçamentário, financeiro, patrimonial, Módulo de licitações, 

convênios, extratos bancários, folha de pagamento, ofícios e outros documentos; 

6.9.12 Opção do empenho, além de armazenar a imagem do documento, informar manualmente o número, 

data, modalidade, origem de recursos, favorecido, QDD, órgão, unidade orçamentária, função, sub-

função, programa, ação, elemento de despesas, sub-elemento, licitação e convenio; 

6.9.13 Opção de armazenar dentro do banco de dados do sistema também arquivos referentes ao processo 

então digitalizado nos formatos PDF, Word, Excel, HTLM, Bmp, Jpeg, Gif e Tif e etc; 

6.9.14 Consulta ou Relatório com informação de quantidade de imagens digitalizadas por empenho, licitação, 

leis, decreto, ofício e etc; 

 

6.10. O SISTEMA DE GESTÃO DE AÇÕES E PROGRAMAS SOCIAIS e os serviços propostos deverão atender as 

seguintes especificações gerais:  

 

6.10.1 Controle sobre todas as doações feitas pela instituição. Possibilitando o cadastro dos programas 

sociais, tipos e quantidades; 

6.10.2 Cadastro de beneficiários permitindo a inserção de foto. Controle de doações feitas a um mesmo 

indivíduo, podendo assim obter informações sobre todas as ajudas que foram efetuadas a uma 

pessoa. 

6.10.3 Controle nas metas de doações a serem atingidas tanto por pessoa quanto por família; 

6.10.4 Relatórios completos das doações como também tabelas de apoio que possam fornecer todas as 

informações necessárias das doações realizadas; 
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6.10.5 Controle de reconhecimento biométrico através da digital, acessa diretamente dados e informações 

do beneficiário em atendimento;  

6.10.6 Sistema executável e compatível com banco de Dados SQL Server versão mais atual. 

 

7 SEGURANÇA DO BANCO DE DADOS 

 

7.1  A segurança deverá ser protegida por usuário e senha (armazenada de forma criptografada), 

dificultando o acesso de pessoa não habilitada;  

7.2 Deverá ser realizado backup de banco de dados sem tempo limite de expiração, contendo registro de 

backup desde o início de utilização dos servidores em NUVEM. 

7.3 Os servidores NÃO deverão estar em espaço físico da instituição, E DEVEM SER CUSTEADOS PELA 

EMPRESA CONTRATADA. 

7.4 Deverá ser realizado backup dos dados a cada 04 SEGUNDOS com alta escalabilidade, a cada 60 

MINUTOS com alta escalabilidade e a cada 24 HORAS com alta disponibilidade em unidades separadas 

ao servidor de aplicação. Devem possuir também firewall exclusivo para os discos de armazenamento 

dos bancos de dados e dos arquivos de backup. 

7.5 A unidade de armazenamento de backup deverá conter firewall de segurança exclusivo e controle de 

registro de atividades transacionais. 

7.6 Capacidade - deverá ter capacidade para suportar grande quantidade de dados.  

7.7 A Performance deverá se manter relativa velocidade e funcionar em ambiente corporativo, com discos 

de escrita em SSD e velocidade mínima de escrita de 100 Mbps. 

7.8 SQL - Linguagem de Consulta Estruturada - deverá suportar SQL para manipulação, definição, controle, 

transação e consulta de dados;  

7.9 SGBD - Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados: toda estrutura do banco de dados deverá ser 

construída, homologada e licenciada pela Microsoft SQL Server 2012. Caso a empresa não tenha 

homologação e licenciamento para o SQL Server 2012, ela deverá fornecer uma solução de SGBD 

compatível com os itens anteriores. O custo total de “hardware” e “software” necessários para 

implantação do SGBD será de inteira responsabilidade da contratada;  

7.10 Execução de testes: NÃO poderá ser realizado NENHUM teste relativo ao sistema na base de dados de 

produção. Havendo necessidade de testes de novas implementações do sistema, será disponibilizado 

um banco auxiliar caso o SGBD seja do órgão público SQL Server 2012. Caso contrário, fica sob a 

responsabilidade da contratada a criação e a gerência de tal estrutura de teste. 

7.11 A execução dos testes deve ser em ambiente IDÊNTICO ao de produção.  

7.12 Transações de dados: As transações no banco de dados devem ficar registradas permanentemente com 

a indicação do usuário, data, hora exata, informação da situação antes e depois para eventuais 

necessidades de qualquer tipo de análise ou auditoria posterior, sem que isso comprometa a 

performance do sistema.  

 

 

 

 



 
 

SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
 

PROCESSO Nº 103/2016 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2016 

 

 

Praça Agamenon Magalhães, S/N – Centro – Paulista – PE – CEP: 53.401-900 
CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 3371-1317 

Página 50 de 90 

8. DA FUNCIONALIDADE E DA SEGURANÇA: 

 

8.1. Rede: o sistema deverá funcionar através da arquitetura em nuvem cliente/servidor, baseado em uma 

rede local “ethernet” (10/100/1000 Gb/s), através dos protocolos permitidos por essa rede, com acessos 

simultâneos (multiusuário e multitarefa); 

8.2. Criação de backup dos ambientes de aplicação automaticamente de forma semanal, em ambientes 

distintos em NUVEM e com alta disponibilidade e escalabilidade. 

8.3. Os SERVIDORES EM NUVEM DEVERÃO POSSUIR espaço de armazenamento ilimitado. 

8.4. REALIZAR BACKUP EM TEMPO REAL das unidades de armazenamento sem impacto no servidor de 

aplicação e banco de dados. 

8.5. Disponibilizar acesso permanente para que a Diretoria de TI do Município possa realizar os backups, 

através de acesso de consulta e de importação de todas as informações dos sistemas, subsistemas e 

banco de dados, em formato que possa ser lido independente ao banco de dados;  

8.6. Os servidores deverão ser em NUVEM, FORA DO ESPAÇO FÍSICO DO ÓRGÃO POR TOTAL CUSTO DA 

EMPRESA CONTRATADA. 

8.7. Deverá ser separado o ambiente de produção do ambiente de banco de dados. 

8.8. Acesso ao sistema deverá ser feito através de RemoteApp (Acesso a aplicações Terminal Service via .rdp). 

Com usuário e senha.  

8.9. Deverá possuir servidores de banco de dados em nuvem com especificações MÍNIMAS de ou similar do 

tipo: 

8.10. Windows Server 2012 – Standard 

8.11. Processador: Intel® Xeon® CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz 2.30GHz 

8.12. Memória Instalada (RAM): 65,0 GB 

8.13. Tipo de sistema: Sistema Operacional de 64 bits, processador com base em x64 

8.14. Unidade 1 SSD: 250 GB 

8.15. Unidade 2 SSD: 200 GB 

8.16. Unidade 3 SSD: 1000 GB 

8.17. Adaptador de Rede: Citrix PV Ethernet 1Gbps 

8.18. Deverá possuir servidores de aplicação em nuvem com especificações MÍNIMAS ou similar do tipo: 

8.19. Windows Server 2008 R2 - Datacenter – Service Pack 1 

8.20. Processador: Intel® Xeon® CPU E5-2686 v4 @ 2.30GHz 2.30GHz 

8.21. Memória Instalada (RAM): 65,0 GB 

8.22. Tipo de sistema: Sistema Operacional de 64 bits, processador com base em x64 

8.23. Unidade 1 SSD: 250 GB 

8.24. Unidade 2 SSD: 200 GB 

8.25. Adaptador de Rede: Citrix PV Ethernet 1Gbps 

8.26. Acesso da aplicação cliente: o sistema deverá dar acesso à aplicação cliente através de interface gráfica, 

utilizando usuário e senha (armazenada de forma criptografada);  

8.27. Permissão da aplicação cliente: a aplicação cliente NÃO poderá ser executada com permissões 

administrativas do sistema local e de rede na estação em que foi instalada ou executada, sendo permitida 

somente a execução através de um usuário comum da rede do órgão;  
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8.28. Manipulação das informações: O sistema não poderá permitir operações de SQL, ou qualquer tipo de 

linguagem de programação e consulta de dados, através de sua interface gráfica para o usuário. Também 

não poderá exigir conhecimento técnico do usuário sobre banco de dados para operar o sistema;  

8.29. Segurança: Conformidade com os padrões de tecnologia da informação utilizados nos sistemas do órgão 

público, principalmente no que se refere à segurança física e lógica. 

8.30. A segurança lógica, sendo no mínimo firewall exclusivo para cada um dos servidores em nuvem (Servidor 

de Aplicação e Servidor de Banco de Dados), bem como para os discos específicos de controle de backup 

dos bancos de dados. 

8.31. A segurança física, sendo mínimo servidores em nuvem com hardwares onde não há possibilidade de 

acesso aos mesmos a não ser de forma lógica, garantindo a integridade física do ambiente de produção 

de banco de dados e de aplicação. 

8.32. Transações do sistema: As transações no sistema devem ficar registradas permanentemente com a 

indicação do usuário, data, hora exata, informação da situação antes e depois para eventuais 

necessidades de qualquer tipo de análise ou auditoria posterior, sem que isso comprometa a 

performance do sistema;  

8.33. Integridade dos dados: Garantir a integridade referencial de arquivos e tabelas. Ou seja, não deve ser 

possível apagar um registro que possua dependência em outras tabelas, mesmo que esta dependência 

seja exigida apenas por regras de negócio;  

8.34. Linguagem do sistema: Utilizar a língua portuguesa para todas as comunicações do sistema aplicativo com 

os usuários;  

8.35. Segurança na execução de procedimentos: Exibir mensagens de advertência ou mensagens de aviso de 

erro informando ao usuário um determinado risco ao executar funções e solicitando sua confirmação 

para dar prosseguimento à tarefa.  

8.36. Servidor de aplicação compatível com “Microsoft Windows Server 2008 Standard” ou superior. Caso 

utilize outro, a contratada deverá fornecer as licenças e realizar a sua instalação. 

8.37. Permitir o acesso aos usuários, tanto da Prefeitura como os contribuintes por meio de login e senha 

personalizável; 

8.38. Possuir funcionalidade de expiração da sessão de acesso após determinado período de sua inatividade; 

8.39. Disponibilizar via web os manuais dos usuários/contribuintes; 

8.40. Ter manutenção periódica do seu funcionamento e aplicação das evoluções tecnológicas; 

 

9. TESTE DE CONCEITO (DEMONSTRAÇÃO DOS SISTEMAS E SUBSISTEMAS) 

 

9.1. A licitante declarada vencedor-provisória do certame terá a obrigação de demonstrar todos os seus 

sistemas e subsistemas (através de testes de conceitos) que será avaliado por técnico indicado pela 

prefeitura em até 02 (dois) dias úteis a partir da data da seção. 

9.2. A prefeitura cederá, infraestrutura de internet e energia elétrica, exclusivamente, para que o 

vencedor-provisório demonstre (na sua própria máquina) seu sistema e seus subsistemas no prédio da 

Secretaria de Finanças em horário a ser informado dentro do expediente da prefeitura das 08:00h às 

13:30h. 
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9.3. Em razão das especificações gerais (4.), esta demonstração deverá ser feita, exclusivamente, em 

ambiente Web (internet), para verificação do cumprimento dos requisitos contidos nas especificações 

técnicas de caráter obrigatório. 

9.4. Após a realização do referido teste, o avaliador declarará de forma fundamentada se o sistema e 

subsistemas da vencedora-provisória atende, ou não, às exigências do edital. 

9.5. Caso não atenda integralmente ao edital, o presidente da comissão de licitação deverá convocar o 

segundo colocado, para que apresente seu sistema e, de mesma forma, seja-o avaliado. 

9.6. Se o terceiro colocado for convocado à apresentação de seu sistema e, igualmente, não obtiver 

aprovação na avaliação, a licitação deve ser declarada como fracassada. 

 

10. DOS SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO/CONVERSÃO E IMPLANTAÇÃO/TREINAMENTO  

 

10.1. MIGRAÇÃO/CONVERSÃO  

 

10.1.1. Nesta fase deverá ocorrer a migração/conversão dos dados existentes nos Bancos de Dados do 

Software em uso para o Banco de Dados do Software recém-locado, permitindo a continuidade do 

acesso a essas informações.  

10.1.2. O Sistema deverá proceder a importação dos dados do sistema vigente junto à Prefeitura do Paulista e 

possibilitar a impressão de documentos pelo sistema contratado. 

10.1.3. A fase de Higienização do Banco de Dados dependerá da integridade de informações do Banco de 

Dados fornecidos pela Contratante. A Contratante disponibilizara um ou mais servidores públicos, de 

acordo com a necessidade, estabelecida pela Contratada, os quais serão responsáveis pelo 

acompanhamento e execução destes serviços.  

10.1.4. A fase de migração/conversão dos dados, deverá ser concluída, obrigatoriamente, no prazo máximo 

de 08 (oito) dias após a entrega e Higienização do banco de dados.  

10.1.5. Serviços Inclusos na Conversão:  

a) Extração de dados do banco de dados encaminhado;  

b) Mapeamento dos dados; 

c) Organização/higienização dos dados;  

d) Importação dos dados.  

 

10.2. IMPLANTAÇÃO/TREINAMENTO 

 

10.2.1. Na fase de treinamento deverá ser efetuada a transferência de conhecimento sobre os sistemas a 

serem implantados. O conhecimento deverá ser repassado para os usuários, a fim de que possam 

utilizar os sistemas e habilitá-los a executar as tarefas de operação e gestão.  

10.2.2. O treinamento deverá possibilitar todas as operações de inclusão, alteração, exclusão e consulta 

referente a cada funcionalidade, bem como os cálculos e processos, emissão de relatórios e sua 

respectiva análise. Durante o treinamento os usuários terão acesso a todas as informações 

necessárias para a operação dos sistemas, compreenderão o papel das funções dos sistemas e a 

mudança da sua rotina de trabalho para a nova rotina com o uso dos sistemas.  
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10.2.3. O treinamento será ministrado para um grupo de no máximo 20 (vinte) servidores por módulo em 

um prazo máximo de 90 (noventa) dias úteis para a realização de todos os módulos.  

10.2.4. Os treinamentos serão realizados em dias úteis, local e horários a serem definidos pela Secretaria de 

Finanças, em cronograma a ser elaborado e repassado posteriormente. A contratada deverá 

disponibilizar equipe com no mínimo 2 (dois) profissionais da área de tecnologia de informação 

acompanhar o treinamento no município do Paulista.  

10.2.5. Na fase de implantação ocorrerá a disponibilização do software, configuração e parametrização do 

mesmo para funcionamento de todos os sistemas descritos abaixo em até 20 (vinte) dias úteis 

contados a partir da data de recebimento do empenho pelo fornecedor, ou por critério de 

necessidade solicitado pelo município.   

10.2.6. Serviços Inclusos na Implantação:  

a) Coleta de dados;  

b)  Parametrização dos sistemas;  

c) Homologação dos dados;  

d) Treinamentos dos usuários.  

 

11. DO PAGAMENTO 

 

11.1. A Secretaria de Administração providenciará empenho para cobrir as despesas com o objeto deste 

Termo. 

11.2. O pagamento será efetuado conforme disposto abaixo: 

 

a. As despesas com implantação do sistema e conversão de dados serão pagas em única parcela 

após a realização dos serviços e da apresentação da nota fiscal e de acordo com a comprovação 

da prestação dos serviços devidamente atestada pelo setor técnico competente; 

b. As despesas com a locação e manutenção dos sistemas, serão pagas desde que os sistemas e 

subsistemas estejam implantados e em funcionamento, mensalmente até o 5º dia útil 

subsequente a realização dos serviços, e será efetuado após a apresentação, pela empresa 

contratada, da nota fiscal, devidamente atestada pelo setor técnico competente.  

c. A Prefeitura reserva-se no direito de suspender o pagamento se o objeto estiver em desacordo 

com as especificações constantes no Termo de Referência. 

d. Os pagamentos serão efetuados em parcelas mensais de valor correspondente aos serviços 

realizados pela contratada, acompanhada de relatório dos serviços prestados assinados pela 

Secretaria de Administração; 

e. As notas fiscais/faturas deverão ser atestadas pelos Gestores do Contrato e pelos membros das 

Secretarias que estiverem utilizando o sistema, onde o Secretário de Administração designará por 

ofício o funcionário responsável pelo acompanhamento dos serviços em cada unidade gestora ou 

órgão vinculado a Prefeitura Municipal do Paulista; 

f. Em todos os casos de desembolso financeiros, a efetivação dos pagamentos se dará em até 15 

(quinze) dias, a partir do protocolo da Nota Fiscal, aos gestores do contrato, onde deverá 

obrigatoriamente constar a data de entrega, sendo que em 6 (seis) dias ela deverá ser entregue 
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na Secretaria de Finanças devidamente conferido pela Secretaria responsável pela Fiscalização dos 

módulos, aceita e atestada; 

g. Para que seja efetuado o pagamento dos serviços, a contratada deverá apresentar os seguintes 

documentos, em original ou cópia autenticada:  

I. Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais em conjunto com a 

Dívida Ativa da União;  

II. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da contratada, 

abrangendo todos os tributos administrados pelo Estado;  

III. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da contratada, 

abrangendo todos os tributos administrados pelo Município;  

IV. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);  

h. O pagamento será creditado em conta corrente da empresa, através de Ordem Bancária contra 

qualquer instituição bancária indicada na proposta, devendo para isto ficar explicitado o nome do 

banco, agência, localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito; 

i. Os pagamentos serão concretizados em moeda vigente do país; 

j. O pagamento somente será liberado após o recolhimento de eventuais multas que lhe tenham 

sido imposto em decorrência de inadimplência contratual, conforme Art. 86 e 87 da lei 8.666/93; 

k. Qualquer erro ou omissão havido na documentação fiscal ou na fatura será objeto de correção 

pela empresa e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema 

seja definitivamente regularizado. 

 

12. DOS PREÇOS 

 

12.1. Não se admitirá proposta que apresente preço global ou unitário simbólicos, irrisórios ou de valor 

zero, incompatíveis com os preços de mercado, ou com preços manifestamente inexequíveis, podendo 

para tanto, exigir-se por ocasião da análise de preços, a demonstração da viabilidade dos mesmos, 

através de documentação que comprove que os custos são coerentes com os de mercado; 

12.2. Também será considerada manifestamente inexequível a proposta que não atender ao disposto no 

artigo 48, § 1º, da Lei nº 8.666/93.  

12.3. Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de 

pleitear qualquer alteração, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.  

12.4. Para cada licitante só será admitida uma única proposta de preço, sob pena de desclassificação.  

12.5. Em nenhuma hipótese, o conteúdo das propostas poderá ser alterado, seja com relação às 

características técnicas, prazos, equipamentos e materiais ou de qualquer outra condição que importe 

modificação dos seus termos originais, ressalvadas aquelas destinadas a sanar apenas falhas formais, 

alterações essas que serão analisadas pelo Pregoeiro.  

 

13. DA PROPOSTA  

 

13.1. A PROPOSTA DE PREÇOS será apresentada em uma via, na língua portuguesa, impressa, sem emendas, 

rasuras, ressalvas ou entrelinhas, em papel timbrado da empresa proponente, devidamente 
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carimbada e assinada pelo representante legal da licitante e rubricada nas demais, devendo ser 

elaborada obrigatoriamente de acordo com as especificações técnicas e condições estabelecidas no 

respectivo Termo de Referência. 

13.2.  A proposta deverá conter a descrição dos sistemas, bem como das suas funcionalidades, 

especificando o preço de locação mensal do sistema e o valor total anual, com a descrição dos valores 

em moeda corrente nacional, com todos os custos incidentes, tais como: despesas decorrentes de 

impostos, taxas, seguros, contribuições e obrigações sociais, trabalhistas, previdenciárias, demais 

encargos cabíveis e outros. 

13.3.  As propostas apresentadas terão validade mínima de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de 

abertura do certame. 

13.4.  Para as propostas que omitirem o seu prazo de validade fica estabelecido que este prazo seja o 

estipulado neste termo de referência. 

 

14. RESPONSABILIDADES DAS PARTES 

 

14.1. RESPONSABILIDADES DA CONTRATANTE 

14.1.1. Exercer a fiscalização da execução do objeto licitado; 

14.1.2. Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais; 

14.1.3. Efetuar o pagamento devido, na forma estabelecida neste Termo; 

14.1.4. Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução pela CONTRATADA, dando-lhe acesso e 

promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados da contratada, 

cumprindo com as obrigações pré-estabelecidas; 

14.1.5. Comunicar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada; 

14.1.6. Analisar a nota fiscal para verificar se a mesma é destinada a Instituição e se as especificações são 

as mesmas descritas neste termo de referência; 

14.1.7. Comunicar por escrito à CONTRATADA a não prestação do serviço, apontando as razões de sua não 

adequação aos termos contratuais; 

14.1.8. À Contratante, é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa 

responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o cumprimento das 

especificações e condições deste objeto; 

14.1.9. O recebimento do objeto deste Termo será provisório, para posterior verificação, da sua 

conformidade com as especificações e da proposta pela área técnica competente, garantindo sua 

conformidade com o objeto licitado. 

14.1.10. Disponibilizar recursos, funcionais e técnicos, com nível de decisão adequado e alinhado com as 

necessidades nos marcos que serão definidos no Plano de implantação do sistema, definido entre 

as partes no inicio do projeto; 

14.1.11. Identificação das mudanças organizacionais e mitigação de seus impactos; 

14.1.12. Comunicação aos usuários impactados; 

14.1.13. Suporte na elaboração dos documentos, relatórios e proceder com os respectivos testes; 

14.1.14. Suporte à execução dos testes integrados e execução dos testes de aceitação do usuário; 

14.1.15. Verificação do material de treinamento e conteúdo para exercícios; 
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14.1.16. Mobilização dos funcionários para participação dos treinamentos e outras atividades do projeto; 

14.1.17. Execução e suporte à execução dos treinamentos dos usuários-finais; 

14.1.18. Aprovação das entregas das fases do projeto de implantação do SISTEMA. 

 

14.2. RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA 

 

14.2.1. Obedecer às especificações constantes neste Termo; 

14.2.2. Responsabilizar-se pela prestação dos serviços, ressaltando que todas as despesas de transporte e 

outras necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade da contratada; 

14.2.3. Prestar os serviços dentro do prazo estipulado; 

14.2.4. O retardamento na prestação dos serviços, não justificado considerar-se-á como infração 

contratual; 

14.2.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes 

de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à 

fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; 

14.2.6. Manter com a Contratante relação sempre formal, por escrito, ressalvados os entendimentos 

verbais motivados pela urgência, que deverão ser de imediato, confirmados por escrito; 

14.2.7. Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto do contrato, 

compreendidas todas as despesas incidentes direta ou indiretamente no custo, inclusive os 

previdenciários e fiscais, tais como impostos ou taxas, custos de deslocamento necessários aos 

serviços objeto deste Termo; 

14.2.8. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, 

todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital de licitação, consoante o que 

preceitua o inciso XIII do artigo 55 da Lei nº. 8.666/93, atualizada. 

14.2.9. A contratada deverá enviar backup mensal das informações em TXT. CVS. ou XLS.  em mídia digital 

e/ou física sempre que solicitado pela contratante. 

14.2.10.  É de responsabilidade da contratada a instalação do software, banco de dados e sistema 

operacional no data center da contratante. 

14.2.11. Atender os chamados, referente aos serviços técnicos em um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 

horas, no horário de expediente, contados a partir do momento do registro da solicitação na área 

técnica da CONTRATADA com o devido número de protocolo. 

14.2.12. Informar ao departamento solicitante a ocorrência de fatos que possam interferir, direta ou 

indiretamente, na regularidade do presente ajustes. 

14.2.13. Na fase de implantação ocorrerá a disponibilização do software, configuração e      parametrização 

do mesmo para funcionamento em até 15 dias contados a partir da data de recebimento do 

empenho pelo fornecedor.    

14.2.14. Fornecer, mediante solicitação escrita, todas as informações julgadas relevantes pela 

CONTRATANTE. 

14.2.15. Executar o gerenciamento do projeto de implantação do SISTEMA baseado nas práticas 

recomendadas pelo PMBOK (Project Management Body of Knowledge) do PMI (Project 

Management Institute); 
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14.2.16. Executar os controles de gestão de prazos, recursos, riscos e escopo (no mínimo); 

14.2.17. Apresentar relatórios de acompanhamento do projeto de implantação do SISTEMA indicando seu 

progresso, eventuais riscos, eventuais pendências e definição dos próximos passos (planos de ação 

e contingência); 

14.2.18. Treinamento da equipe e usuários do sistema; 

14.2.19. Elaborar a documentação de todos os produtos do projeto e das decisões tomadas; 

14.2.20. Monitorar e controlar o progresso real em comparação com o planejado; 

14.2.21. Planejar e gerenciar os recursos próprios necessários ao cumprimento do cronograma; 

14.2.22. Gerenciar as transições e promover os aceites entre as fases do projeto; 

14.2.23. Gerenciar problemas e questões em aberto que impactam o projeto; 

14.2.24. Extrair, transformar e dar carga nos dados e informações do sistema. 

14.2.25. Especificação e ajustes das funcionalidades requeridas pelas interfaces com o SISTEMA; 

 

 

15. DA GARANTIA 

 

15.1. A CONTRATADA, para execução dos serviços objeto desta licitação, prestará no ato da assinatura do 

contrato, em favor da CONTRATANTE, garantia fixada no percentual de 5% (cinco por cento) do valor 

do contrato, nos termos do artigo 56, §2º, da Lei nº 8.666/93, podendo a CONTRATADA optar por uma 

das modalidades de garantia previstas no diploma legal citado. 

15.2. A garantia terá o seu valor atualizado nas mesmas condições previstas para o contrato e somente 

serão liberadas após a comprovação inequívoca do pagamento de todos os encargos trabalhistas e 

previdenciários, por parte da CONTRATADA, mediante cópias autenticadas de todos os documentos 

exigidos pela legislação, de cada um de seus empregados, referentes ao mês anterior. 

 

16. DAS PENALIDADES 

 

16.1. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação 

assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas; 

16.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Licitação, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

I- Advertência; 

II- Multa, nos seguintes termos: 

 

a) em relação ao prazo estipulado, de 1% (um por cento) do valor do serviço, por cada dia de atraso 

b) pela recusa em executar o serviço, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo estipulado, de 

10% (dez por cento) do valor do serviço 

c) pela demora em corrigir falhas do serviço executado, a contar do segundo dia da data da notificação da 

rejeição, de 2% (dois por cento) do valor do bem ou do serviço, por cada dia decorrido 
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d) pela recusa do FORNECEDOR em corrigir as falhas no serviço executado, entendendo-se como recusa o 

serviço não efetivado nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor do 

serviço rejeitado. 

 

16.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, 

pelo prazo de até 02 (dois) anos. 

16.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a CONTRATANTE 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 a CONTRATADA ressarcir ao 

CONTRATANTE, pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base 

no item acima; 

16.5. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas 

nos incisos I e II do item 16.2 acima: 

 

I- pelo descumprimento do prazo de execução do serviço; 

II- pela recusa em atender alguma solicitação para correção da execução do serviço, 

caracterizada se o atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis, 

contados da data da rejeição, com a notificação devida;  

III- pela não execução do serviço de acordo com as especificações e prazos estipulados no Edital. 

 

16.6. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais 

penalidades referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93. 

16.7. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, ficando o seu total 

limitado a 10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo das perdas e danos cabíveis. 

16.8. Fica o ente público CONTRATANTE, autorizado, após regular processo administrativo, em caso de 

aplicação de multa ao contratado, a haver o respectivo valor das multas mediante subtração do valor 

da garantia do contrato, caso esta tenha sido dada em dinheiro;  

16.9. Não se tratando de garantia em dinheiro, ou seja, em não sendo a garantia contratual de natureza que 

comporte pronta execução extrajudicial, a Administração exigirá o recolhimento da multa; 

16.10. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a 

CONTRATADA pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 

Administração ou cobrada judicialmente, conforme determina o §1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93;  

16.11. O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos 

decorrentes das infrações cometidas. 

 

 

17. PERÍODO DE EXECUÇÃO  

 

O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contado da data da sua assinatura, podendo ser 

prorrogado até o limite permitido pela lei 8666/93. 
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18. DAS REFERÊNCIAS FINAIS 

 

 Por tudo e conforme disposições das leis 8.666/93 e 10.520/02, estas são as referências técnicas que podem 

embasar o respectivo Edital Licitatório. 

 

 

 

 

LÚCIO GENU 

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO 
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ANEXO II 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DOS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO 

(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

 

 

 

 

Declaro, sob as penas da lei, que a empresa _____________________________ possui os requisitos necessários 

para habilitação no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2016, instaurado na modalidade PREGÃO PRESENCIAL PARA 

REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2016. 

 

 

 

Local e data. 

 

 

 

____________________________________________________________ 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Assinatura, nome e número de identidade do Representante Legal 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: a presente declaração deverá ser assinada por representante legal do concorrente. 
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ANEXO III 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE EMPREGO DE MENORES 

(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

 

REF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2016 – PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2016 

 

 

Declaramos, sob as penas da lei, que a empresa _____________________, Inscrição Estadual nº ________, 

CNPJ/MF nº ______________, estabelecida no endereço _____________________________, não emprega 

menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como que não emprega menores de 16 

anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos. 

 

 

 

Local e data. 

 

 

 

____________________________________________________________ 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Assinatura, nome e número de identidade do Representante Legal 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: a presente declaração deverá ser assinada por representante legal do concorrente. 
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ANEXO IV 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE 

(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

 

 

 

Para fins de participação no PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2016 – PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE 

PREÇOS Nº 046/2016, a(o) (NOME COMPLETO DO CONCORRENTE)................................., CNPJ/CPF............, 

sediada (o)..........(ENDEREÇO COMPLETO), declara (amos), sob as penas da lei, que até a presente data 

inexiste(m) fato(s) para a sua habilitação, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências 

posteriores. 

 

 

Local e data. 

 

 

 

____________________________________________________________ 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Assinatura, nome e número de identidade do Representante Legal 

 

 

 

OBSERVAÇÃO: a presente declaração deverá ser assinada por representante legal do concorrente. 
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ANEXO V 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DADOS CADASTRAIS 

(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

A 

PREFEITURA MUNICIPAL DO PAULISTA 

REF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2016 – PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2016 

 

CNPJ/CPF: 

RAZÃO SOCIAL/NOME: 

ENDEREÇO COMERCIAL: 

MUNICÍPIO: 

UP: 

CEP: 

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 

CONTA CORRENTE Nº: 

CÓD. DO BANCO: 

SIGLA: 

NOME/Nº AGÊNCIA: 

NOMES DO REPRESENTANTE QUE ASSINARÁ O CONTRATO: 

CARGO QUE OCUPA: 

ESTADO CIVIL: 

RG Nº: 

CPF Nº: 

NACIONALIDADE: 

PROFISSÃO: 

ENDEREÇO RESIDENCIAL: 

Local e data. 

 

____________________________________________________________ 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Assinatura, nome e número de identidade do Representante Legal 

 

OBSERVAÇÃO: a presente declaração deverá ser assinada por representante legal do concorrente. 
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ANEXO VI 

 

MODELO DE DECLARAÇÃO DE ENQUADRAMENTO COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE 

(EM PAPEL TIMBRADO DA LICITANTE) 

 

  

REF. PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2016 – PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2016 

 

 

 

(NOME DA EMPRESA) _____________________________________________ CNPJ n°_________, (ENDEREÇO 

COMPLETO) ____________________________________, declara, sob as penas da lei, sob as penas da lei, para 

fins do disposto na Lei Complementar nº 147 de 17 de agosto de 2014, que: 

 

 

a) se enquadra como MICROEMPRESA/EMPRESA DE PEQUENO PORTE (ME/EPP); 

b) a receita bruta anual da empresa não ultrapassa o disposto na Lei Complementar nº 147 de 17 de agosto de 

2014; 

 

 

 

Local e data. 

 

 

____________________________________________________________ 

RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA 

Assinatura, nome e número de identidade do Representante Legal 

 

 

OBSERVAÇÃO 01: a presente declaração deverá ser assinada por representante legal do concorrente. 

OBSERVAÇÃO 02: apresentar fora dos envelopes, junto com os documentos de credenciamento. 
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ANEXO VII 

MINUTA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº______ 

 PROCESSO Nº 103/2016  

 PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2016 

                                              

De um lado o Município do Paulista, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Agamenon 

s/n, Centro, Paulista – PE, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.408.839/0001-17, neste ato representado pelo Exmo. 

Prefeito, Sr. Gilberto Gonçalves Feitosa Júnior, brasileiro, casado, motorista, inscrito no CPF/MF sob o nº. 

007.882.414-19, residente e domiciliado nesta cidade, devidamente assistido pela Secretaria de Assuntos 

Jurídicos, neste ato representado pelo Secretário, Dr. Francisco Afonso Padilha de Melo, brasileiro, advogado 

OAB/PE 23.071, inscrito no CPF/MF sob o n° 038.325.344-66, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, 

com sede à Avenida Floriano Peixoto, S/N – Centro – Paulista/PE, representada pelo Secretário, Sr. Rafael Maia 

de Siqueira, brasileiro, portador da cédula de identidade nº _______, inscrito no CPF/MF sob o n._______, 

doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, empresa: ______________, pessoa 

jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº ________, com sede na Rua _________, nº ___, na 

cidade de _________, neste ato representada pelo Senhor (a) _______, portador (a) da Cédula de Identidade, 

RG nº ____ e inscrito (a) no CPF/MF nº ____________, residente e domiciliado a Rua _____, na cidade de 

______, CEP _______ doravante denominado CONTRATADO. 

 

FUNDAMENTAÇÃO 

 

O ORGÃO GERENCIADOR e o FORNECEDOR REGISTRADO, devidamente qualificados, resolvem registrar os 

preços visando a LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARES INTEGRADOS DE GESTÃO MUNICIPAL, 

VISANDO À MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E DE ATENDIMENTO AO 

CONTRIBUINTE, COBRANÇAS DAS RECEITAS PRÓPRIAS, GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL, DENTRE OUTRAS 

DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPORTAÇÃO, 

MIGRAÇÃO E CONVERSÃO DE DADOS, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO DOS DADOS, 

HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, SUPORTE TÉCNICO E ASSESSORIA NO PROCESSO DE 

IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DOS USUÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA/PE, consubstanciado nos termos da lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, 



 
 

SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E LICITAÇÕES 
 

PROCESSO Nº 103/2016 
PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 046/2016 

 

 

Praça Agamenon Magalhães, S/N – Centro – Paulista – PE – CEP: 53.401-900 
CNPJ: 10.408.839/0001-17 – Fone: (81) 3371-1317 

Página 66 de 90 

Lei Complementar nº 147 de 17 de agosto de 2014, Decreto Federal nº 3.555 de 08 de agosto de 2000, Decreto 

Municipal nº 040/2013, Decreto Federal nº 7.892/2013 e, subsidiariamente a Lei Federal nº 8.666 de 21 de 

junho de 1993, e suas alterações posterior, bem como pelas normas e condições estabelecidas, e face à 

classificação das propostas apresentadas no PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS, publicada no 

DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE, celebram o presente instrumento com observância estrita de suas cláusulas que 

em sucessivo e reciprocamente outorgam e aceitam, de conformidade com os preceitos de direito público. 

Fundamenta-se o presente instrumento na licitação realizada sob a modalidade de Pregão Presencial do tipo 

MENOR PREÇO GLOBAL, mediante Sistema de Registro de Preços elaborado pelo pregoeiro e equipe, instituída 

por meio da Portaria nº 006/2016, datada de 04/01/2016. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

1.1. Integram a presente ata de registro de preços, o seguinte documento: 

a) Edital do Pregão Presencial nº 046/2016, cujo objeto consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM DISPONIBILIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, 

PARA LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARES INTEGRADOS DE GESTÃO MUNICIPAL, VISANDO À 

MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE, 

COBRANÇAS DAS RECEITAS PRÓPRIAS, GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL, DENTRE OUTRAS DEMANDAS 

DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPORTAÇÃO, MIGRAÇÃO E 

CONVERSÃO DE DADOS, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO DOS DADOS, HOSPEDAGEM, 

MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, SUPORTE TÉCNICO E ASSESSORIA NO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO E 

TREINAMENTO DOS USUÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DA 

CIDADE DO PAULISTA/PE. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO 

 

2.1. Constitui objeto desta Ata de Registro de Preços a LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARES 

INTEGRADOS DE GESTÃO MUNICIPAL, VISANDO À MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS 

E DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE, COBRANÇAS DAS RECEITAS PRÓPRIAS, GESTÃO FINANCEIRA E 

CONTÁBIL, DENTRE OUTRAS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS 

DE IMPORTAÇÃO, MIGRAÇÃO E CONVERSÃO DE DADOS, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO 

DOS DADOS, HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, SUPORTE TÉCNICO E ASSESSORIA NO PROCESSO 
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DE IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DOS USUÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA/PE, de acordo com as especificações e nas respectivas quantidades.  

 

2.2. O Sistema de Registro de Preços não obriga a aquisição do objeto, nem mesmo nas quantidades indicadas 

no anexo I do Edital e nesta Ata de Registro de Preços, podendo a Administração promover a execução em 

unidades de acordo com suas necessidades. 

  

CLÁUSULA TERCEIRA - DO(S) PREÇO(S) REGISTRADO(S) 

 

3.1. O preço registrado, conforme proposta comercial do FORNECEDOR REGISTRADO é o seguinte: 

 

3.2. O valor total da presente Ata é de R$_________________. 

 

3.3. Os preços registrados cobrem todas as despesas inerentes ao fornecimento, encargos, lucros e demais 

ônus que, porventura, possam recair sobre o fornecimento.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DA VIGÊNCIA E DA VALIDADE DOS PREÇOS 

 

4.1. A presente Ata de Registro de Preço tem prazo de vigência de 12 (doze) meses, a contar da data da 

assinatura, nos termos do art.57 da Lei nº 8.666/93. 

 

4.2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o ORGÃO GERENCIADOR não será obrigado a 

adquirir o objeto referido na cláusula segunda exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo 

fazê-lo por meio de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de 

qualquer espécie ao FORNECEDOR REGISTRADO, sendo, entretanto, assegurada aos beneficiários do registro, a 

preferência do fornecimento em igualdade de condições. 

 

4.3. O ORGÃO GERENCIADOR poderá, ainda, cancelar esta Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses 

legalmente previstas, garantindo ao FORNECEDOR REGISTRADO, nestes casos, do contraditório e da ampla 

defesa. 
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CLÁUSULA QUINTA - DOS PROCEDIMENTOS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS 

 

5.1. O ÓRGÃO GERENCIADOR, durante a vigência do presente Registro de Preços, efetivará as contratações 

decorrentes desta Ata de Registro de Preços mediante a emissão de empenho, que será entregue ao 

FORNECEDOR REGISTRADO para o fornecimento, obedecidas as normas contidas no instrumento convocatório 

do Pregão Presencial nº 046/2016 e neste instrumento. 

 

5.2. O empenho é o documento competente para aperfeiçoar o presente Compromisso de fornecimento. Nele, 

deverão estar estipuladas: 

 

5.2.1. Os serviços requisitados; 

5.2.2. O valor unitário registrado na Ata de Registro de Preços e o valor total do pedido requisitado. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DOS PRAZOS 

 

6.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contado da data da sua assinatura, podendo ser 

prorrogado até o limite permitido pela lei 8666/93. 

 

6.2. A Implantação e disponibilização dos Softwares deverão ocorrer para os usuários no prazo máximo de até 

08 (oito) dias corridos, contados da data de assinatura do contrato, conforme demanda de cada secretaria, 

órgão ou unidade gestora vinculada ao município;  

 

6.3. A prestação dos serviços envolvidos, tais como treinamentos, conversão de dados, serviços de datacenter, 

suporte ao uso do sistema e suporte em cadastro técnico urbano, deverão ter início no mesmo prazo definido 

no item 6.2; 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 

 

7.1. A Secretaria de Administração providenciará empenho para cobrir as despesas com o objeto desta ata. 

 

7.2. O pagamento será efetuado conforme disposto abaixo: 
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7.2.1. As despesas com implantação do sistema e conversão de dados serão pagas em única parcela após a 

realização dos serviços e da apresentação da nota fiscal e de acordo com a comprovação da prestação dos 

serviços devidamente atestada pelo setor técnico competente; 

 

7.2.2. As despesas com a locação e manutenção dos sistemas, serão pagas desde que os sistemas e 

subsistemas estejam implantados e em funcionamento, mensalmente até o 5º dia útil subsequente a 

realização dos serviços, e será efetuado após a apresentação, pela empresa contratada, da nota fiscal, 

devidamente atestada pelo setor técnico competente.  

 

7.2.3. A Prefeitura reserva-se no direito de suspender o pagamento se o objeto estiver em desacordo com as 

especificações constantes no Termo de Referência. 

 

7.2.4. Os pagamentos serão efetuados em parcelas mensais de valor correspondente aos serviços realizados 

pela contratada, acompanhada de relatório dos serviços prestados assinados pela Secretaria de Administração; 

 

7.2.5. As notas fiscais/faturas deverão ser atestadas pelos Gestores do Contrato e pelos membros das 

Secretarias que estiverem utilizando o sistema, onde o Secretário de Administração designará por ofício o 

funcionário responsável pelo acompanhamento dos serviços em cada unidade gestora ou órgão vinculado a 

Prefeitura Municipal do Paulista; 

 

7.2.6. Em todos os casos de desembolso financeiros, a efetivação dos pagamentos se dará em até 15 (quinze) 

dias, a partir do protocolo da Nota Fiscal, aos gestores do contrato, onde deverá obrigatoriamente constar a 

data de entrega, sendo que em 06 (seis) dias ela deverá ser entregue na Secretaria de Finanças devidamente 

conferido pela Secretaria responsável pela Fiscalização dos módulos, aceita e atestada; 

 

7.2.7. Para que seja efetuado o pagamento dos serviços, a contratada deverá apresentar os seguintes 

documentos, em original ou cópia autenticada:  

 

I. Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais em conjunto com a Dívida Ativa 

da União;  

II. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da contratada, 

abrangendo todos os tributos administrados pelo Estado;  
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III. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da contratada, 

abrangendo todos os tributos administrados pelo Município;  

IV. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);  

 

7.2.8. O pagamento será creditado em conta corrente da empresa, através de Ordem Bancária contra qualquer 

instituição bancária indicada na proposta, devendo para isto ficar explicitado o nome do banco, agência, 

localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito; 

 

7.2.9. Os pagamentos serão concretizados em moeda vigente do país; 

 

7.2.10. O pagamento somente será liberado após o recolhimento de eventuais multas que lhe tenham sido 

imposto em decorrência de inadimplência contratual, conforme Art. 86 e 87 da lei 8.666/93; 

 

7.2.11. Qualquer erro ou omissão havido na documentação fiscal ou na fatura será objeto de correção pela 

empresa e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja 

definitivamente regularizado. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO  

 

8.1. A Fiscalização/Gestão do Contrato ficará a cargo do Gestor, a ser designado formalmente quando da 

formalização contratual, de acordo com art. 67 §§ 1º e 2º, da Lei 8.666/93; 

 

8.2. A CONTRATANTE é reservada o direito de, sem que de qualquer forma restringir a plenitude dessa 

responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização; 

 

8.3. A supervisão dos trabalhos por parte da CONTRATANTE, sob qualquer forma, não isenta ou diminui a 

responsabilidade da CONTRATADA, na perfeita execução de suas tarefas. 

 

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

9.1. Constituem obrigações da contratada, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei nº 8.666/93, as 

seguintes: 
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9.1.1. Obedecer às especificações constantes no termo de referencia; 

9.1.2. Responsabilizar-se pela prestação dos serviços, ressaltando que todas as despesas de transporte e outras 

necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade da contratada; 

9.1.3. Prestar os serviços dentro do prazo estipulado; 

9.1.4. O retardamento na prestação dos serviços, não justificado considerar-se-á como infração contratual; 

9.1.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 

culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o 

acompanhamento pelo órgão interessado; 

9.1.6. Manter com a Contratante relação sempre formal, por escrito, ressalvados os entendimentos verbais 

motivados pela urgência, que deverão ser de imediato, confirmados por escrito; 

9.1.7. Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto do contrato, compreendidas 

todas as despesas incidentes direta ou indiretamente no custo, inclusive os previdenciários e fiscais, tais como 

impostos ou taxas, custos de deslocamento necessários aos serviços objeto desta ata; 

9.1.8. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital de licitação, consoante o que preceitua o inciso XIII 

do artigo 55 da Lei nº. 8.666/93, atualizada. 

9.1.9. A contratada deverá enviar backup mensal das informações em TXT. CVS. ou XLS.  em mídia digital e/ou 

física sempre que solicitado pela contratante. 

9.1.10. É de responsabilidade da contratada a instalação do software, banco de dados e sistema operacional no 

data center da contratante. 

9.1.11. Atender os chamados, referente aos serviços técnicos em um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 

horas, no horário de expediente, contados a partir do momento do registro da solicitação na área técnica da 

CONTRATADA com o devido número de protocolo. 

9.1.12. Informar ao departamento solicitante a ocorrência de fatos que possam interferir, direta ou 

indiretamente, na regularidade do presente ajustes. 

9.1.13. Na fase de implantação ocorrerá a disponibilização do software, configuração e parametrização do 

mesmo para funcionamento em até 15 dias contados a partir da data de recebimento do empenho pelo 

fornecedor.    

9.1.14. Fornecer, mediante solicitação escrita, todas as informações julgadas relevantes pela CONTRATANTE. 

9.1.15. Executar o gerenciamento do projeto de implantação do SISTEMA baseado nas práticas recomendadas 

pelo PMBOK (Project Management Body of Knowledge) do PMI (Project Management Institute); 

9.1.16. Executar os controles de gestão de prazos, recursos, riscos e escopo (no mínimo); 
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9.1.17. Apresentar relatórios de acompanhamento do projeto de implantação do SISTEMA indicando seu 

progresso, eventuais riscos, eventuais pendências e definição dos próximos passos (planos de ação e 

contingência); 

9.1.18. Treinamento da equipe e usuários do sistema; 

9.1.19. Elaborar a documentação de todos os produtos do projeto e das decisões tomadas; 

9.1.20. Monitorar e controlar o progresso real em comparação com o planejado; 

9.1.21. Planejar e gerenciar os recursos próprios necessários ao cumprimento do cronograma; 

9.1.22. Gerenciar as transições e promover os aceites entre as fases do projeto; 

9.1.23. Gerenciar problemas e questões em aberto que impactam o projeto; 

9.1.24. Extrair, transformar e dar carga nos dados e informações do sistema. 

9.1.25. Especificação e ajustes das funcionalidades requeridas pelas interfaces com o SISTEMA; 

 

CLAUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

10.1. Constituem obrigações da contratante: 

 

10.1.1. Exercer a fiscalização da execução do objeto licitado; 

10.1.2. Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais; 

10.1.3. Efetuar o pagamento devido, na forma estabelecida nesta ata; 

10.1.4. Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução pela CONTRATADA, dando-lhe acesso e 

promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados da contratada, cumprindo com as 

obrigações pré-estabelecidas; 

10.1.5. Comunicar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada; 

10.1.6. Analisar a nota fiscal para verificar se a mesma é destinada a Instituição e se as especificações são as 

mesmas descritas no termo de referência; 

10.1.7. Comunicar por escrito à CONTRATADA a não prestação do serviço, apontando as razões de sua não 

adequação aos termos contratuais; 

10.1.8. À Contratante, é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa 

responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o cumprimento das especificações e 

condições deste objeto; 
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10.1.9. O recebimento do objeto deste edital será provisório, para posterior verificação, da sua conformidade 

com as especificações e da proposta pela área técnica competente, garantindo sua conformidade com o objeto 

licitado. 

10.1.10. Disponibilizar recursos, funcionais e técnicos, com nível de decisão adequado e alinhado com as 

necessidades nos marcos que serão definidos no Plano de implantação do sistema, definido entre as partes no 

inicio do projeto; 

10.1.11. Identificação das mudanças organizacionais e mitigação de seus impactos; 

10.1.12. Comunicação aos usuários impactados; 

10.1.13. Suporte na elaboração dos documentos, relatórios e proceder com os respectivos testes; 

10.1.14. Suporte à execução dos testes integrados e execução dos testes de aceitação do usuário; 

10.1.15. Verificação do material de treinamento e conteúdo para exercícios; 

10.1.16. Mobilização dos funcionários para participação dos treinamentos e outras atividades do projeto; 

10.1.17. Execução e suporte à execução dos treinamentos dos usuários-finais; 

10.1.18. Aprovação das entregas das fases do projeto de implantação do SISTEMA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DA ADESÃO À ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 

 

11.1. Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, qualquer órgão ou entidade da Administração que não 

tenha participado do certame, mediante prévia consulta a Prefeitura Municipal do Paulista, desde que 

devidamente comprovada a vantagem e, respeitadas, no que couberem, as condições e as regras estabelecidas 

na Lei nº 8.666/93 e relativas à utilização do Sistema de Registro de Preços, Decreto Nº 7.892, de 23 de Janeiro 

de 2013. 

 

11.2. Os órgãos e entidades que não participaram do Registro de Preços, quando desejarem fazer uso da Ata de 

Registro de Preços, deverão manifestar seu interesse junto à Prefeitura Municipal do Paulista, conforme 

estabelece a legislação vigente em nosso ordenamento jurídico. 

 

11.3. Os quantitativos a serem disponibilizados decorrentes das adesões obedecerão ao disposto no parágrafo 

4º, do art. 22 do Decreto Federal nº 7.892/13. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 

 

12.1. O Fornecedor Registrado terá o seu registro cancelado quando:  

 

a) Deixar de cumprir fielmente as obrigações legais; 

b) Incidir em qualquer uma das hipóteses previstas na cláusula das Penalidades; 

c) Causar qualquer dano ao Patrimônio Público, que não possa ser recuperado; 

d) Praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita; 

e) Ficar evidenciada a incapacidade de cumprimento das obrigações assumidas, devidamente caracterizada 

em relatório da fiscalização; 

f) Quando o FORNECEDOR REGISTRADO/Detentor da Ata, mediante comunicação por escrito, comprovar 

estar impossibilitado de cumprir as exigências do Compromisso do fornecimento; 

g) Por decurso de prazo de vigência; 

h) Não restarem fornecedores registrados. 

i) Não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços; 

j) Não realizar o fornecimento no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa; 

k) Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial desta Ata decorrente de Registro de Preços; 

l) Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e o FORNECEDOR 

REGISTRADO recusar-se a baixá-los, após solicitação expressa da Secretaria; 

m) Por razões de interesse público devidamente demonstrado e justificado pela Administração Pública; 

n) A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos nesta Cláusula, será feita por 

correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao 

Registro de Preços: 

n.1) A solicitação referida na alínea “n” desta cláusula deverá ser formulada com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas nesta Ata, caso não 

aceitas as razões do pedido, sendo assegurada ampla defesa da licitante, nos termos da Lei nº 8.666/93.  

o) No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço do FORNECEDOR REGISTRADO, a comunicação 

será feita por publicação no Diário Oficial da AMUPE, considerando-se cancelado o preço registrado após 01 

(um) dia da publicação.  
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12.2. O fornecedor poderá solicitar o cancelamento do seu registro de preço na ocorrência de fato 

superveniente que venha comprometer a perfeita execução do objeto desta Ata, decorrente de caso fortuito ou 

de força maior, devidamente comprovado. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA ALTERAÇÃO DE PREÇOS E DO CONTROLE 

  

13.1. Os preços serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência de 

situações previstas na alínea “d” do inciso II do artigo 65 da lei 8.666/93 ou da redução de preços praticados no 

mercado. 

 

13.1.1. Mesmo comprovada à ocorrência de situação prevista na alínea “d” do inciso II do art. 65 da Lei 

8.666/93, a Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar esta Ata e iniciar outro processo 

licitatório. 

 

13.2. Os preços registrados e a indicação dos respectivos Fornecedores detentores da Ata serão publicados na 

imprensa oficial e divulgados em meio eletrônico.  

 

13.2.1. A qualquer tempo, o preço registrado poderá ser revisto em decorrência de eventual redução daqueles 

existentes no mercado, cabendo ao Órgão Gerenciador convocar os Fornecedores registrados para negociar o 

novo valor.  

13.2.2. Caso o FORNECEDOR REGISTRADO se recuse a baixar os seus preços, o ÓRGÃO GERENCIADOR poderá 

cancelar o registro ou convocar todos os fornecedores registrados para oferecerem novas propostas, gerando 

novo julgamento e adjudicação para esse fim.  

 

13.3. Durante o período de validade da Ata de Registro de Preços, os preços não serão reajustados, ressalvada 

a superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.  

 

13.4. O diferencial de preço entre a proposta inicial do Fornecedor detentor da Ata e a pesquisa de mercado 

efetuada pelo ÓRGÃO GERENCIADOR à época da abertura da proposta, bem como eventuais descontos por ela 

concedidos serão sempre mantidos, inclusive se houver prorrogação da validade da Ata de Registro de Preços.  
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13.5. O ÓRGÃO GERENCIADOR adotará a prática de todos os atos necessários ao controle e administração da 

presente Ata.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS PENALIDADES 

 

14.1. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 

sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas; 

 

14.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Licitação, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

I. Advertência; 

II. Multa, nos seguintes termos: 

 

a) Em relação ao prazo estipulado, de 1% (um por cento) do valor do serviço, por cada dia de atraso; 

b) Pela recusa em executar o serviço, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo estipulado, de 

10% (dez por cento) do valor do serviço; 

c) Pela demora em corrigir falhas do serviço executado, a contar do segundo dia da data da notificação da 

rejeição, de 2% (dois por cento) do valor do bem ou do serviço, por cada dia decorrido; 

d) Pela recusa do FORNECEDOR em corrigir as falhas no serviço executado, entendendo-se como recusa o 

serviço não efetivado nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor do 

serviço rejeitado. 

 

14.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, pelo 

prazo de até 02 (dois) anos. 

 

14.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a CONTRATANTE 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 a CONTRATADA ressarcir ao CONTRATANTE, pelos 

prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item acima; 
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14.5. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas nos 

incisos I e II, do item 14.2 acima: 

 

I. Pelo descumprimento do prazo de execução do serviço; 

II. Pela recusa em atender alguma solicitação para correção da execução do serviço, caracterizada se o 

atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da rejeição, com a 

notificação devida;  

III. Pela não execução do serviço de acordo com as especificações e prazos estipulados no Edital. 

 

14.6. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais penalidades 

referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

14.7. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 

10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo das perdas e danos cabíveis. 

 

14.8. Fica o ente público CONTRATANTE, autorizado, após regular processo administrativo, em caso de 

aplicação de multa ao contratado, a haver o respectivo valor das multas mediante subtração do valor da 

garantia do contrato, caso esta tenha sido dada em dinheiro;  

 

14.9. Não se tratando de garantia em dinheiro, ou seja, em não sendo a garantia contratual de natureza que 

comporte pronta execução extrajudicial, a Administração exigirá o recolhimento da multa; 

 

14.10. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a 

CONTRATADA pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 

Administração ou cobrada judicialmente, conforme determina o §1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93;  

 

14.11. O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos 

decorrentes das infrações cometidas. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

15.1. Esta Ata de Registro de Preços decorre de autorização da Secretaria Municipal de Finanças, constante do 

Processo Licitatório nº 103/2016.  
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15.2. Independentes de sua transcrição, o Edital, a proposta de preço e os documentos da proposta e da 

habilitação apresentados pelo Fornecedor Registrado no pregão farão parte desta Ata de Registro de Preços.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO 

 

16.1. As questões decorrentes da execução deste instrumento, que não possam ser dirimidas 

administrativamente, serão processadas e julgadas pelo Foro da Comarca do Paulista, com exclusão de 

qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

16.2. E, para firmeza e validade do que foi pactuado, lavrou-se a presente ata em 03 (três) vias de igual teor e 

forma, para que surtam um só efeito, as quais, depois de lidas, são assinadas pelos representantes das partes, 

ORGÃO GERENCIADOR e FORNECEDOR REGISTRADO. 

 

 

Paulista, ____ de ________________ de _______. 

 

 

Sr. Gilberto Gonçalves Feitosa Júnior                                                                         Representante Legal – Contratada 

Prefeito do Município do Paulista  

 

 

Sr. Rafael Maia de Siqueira                                                                                       Sr. Francisco Afonso Padilha de Melo 

Secretário de Finanças                                                     Secretário de Assuntos Jurídicos 
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ANEXO VIII 

MINUTA DO CONTRATO 

 

CONTRATO Nº ________/2017 

 

CONTRATO DE LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARES INTEGRADOS DE GESTÃO MUNICIPAL, VISANDO À 

MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE, 

COBRANÇAS DAS RECEITAS PRÓPRIAS, GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL, DENTRE OUTRAS DEMANDAS DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPORTAÇÃO, MIGRAÇÃO E 

CONVERSÃO DE DADOS, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO DOS DADOS, HOSPEDAGEM, 

MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, SUPORTE TÉCNICO E ASSESSORIA NO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO E 

TREINAMENTO DOS USUÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE DO 

PAULISTA/PE, QUE ENTRE SI CELEBRAM DE UM LADO A PREFEITURA DO MUNICÍPIO DO PAULISTA, ATRAVÉS DA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E, DO OUTRO LADO A EMPRESA _______________, NA FORMA ABAIXO:  

 

De um lado o Município do Paulista, pessoa jurídica de direito público interno, com sede na Praça Agamenon 

s/n, Centro, Paulista – PE, inscrita no CNPJ sob o nº. 10.408.839/0001-17, neste ato representado pelo Exmo. 

Prefeito, Sr. Gilberto Gonçalves Feitosa Júnior, brasileiro, casado, motorista, inscrito no CPF/MF sob o nº. 

007.882.414-19, residente e domiciliado nesta cidade, devidamente assistido pela Secretaria de Assuntos 

Jurídicos, neste ato representado pelo Secretário, Dr. Francisco Afonso Padilha de Melo, brasileiro, advogado 

OAB/PE 23.071, inscrito no CPF/MF sob o n° 038.325.344-66, por meio da Secretaria Municipal de Finanças, 

com sede à Avenida Floriano Peixoto, S/N – Centro – Paulista/PE, representada pelo Secretário, Sr. Rafael Maia 

de Siqueira, brasileiro, portador da cédula de identidade nº _______, inscrito no CPF/MF sob o n._______, 

doravante denominado simplesmente CONTRATANTE e, de outro lado, empresa: ________, pessoa jurídica de 

direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob nº ________, com sede na Rua ______, nº ___, na cidade de 

________, neste ato representada pelo Senhor (a) _________, portador (a) da Cédula de Identidade, RG nº 

_______ e inscrito (a) no CPF/MF nº ________, residente e domiciliado a Rua _____, na cidade de ______, CEP 

_______ doravante denominado CONTRATADO, têm entre si justo e avençado o presente instrumento 

contratual, de acordo com o PROCESSO LICITATÓRIO Nº 103/2016, PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE 

PREÇOS Nº 046/2016, da proposta de preços da contratada e mediante as seguintes cláusulas e condições que 

mutuamente outorgam, aceitam e se obrigam a fielmente cumprir, por si e seus sucessores, com observância 

das disposições contidas na Lei nº 8.666, de 21 de junho de 1993, sujeitando-se às normas dos 
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supramencionados diplomas legais, aplicando-se os preceitos de direito público e, supletivamente, os 

princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO 

 

1.1. Consubstanciado nos termos da Lei nº. 10.520, de 17 de julho de 2002, Lei Complementar 147 de 17 de 

agosto de 2014, Decreto Federal 3.555 de 08 de agosto de 2000, Decreto Municipal nº 040/2013, Decreto 

Federal nº 7.892/2013 e, subsidiariamente a lei 8.666 de 21 de junho de 1993, e suas alterações posterior, bem 

como pelas normas e condições estabelecidas, e face à classificação das propostas apresentadas no Pregão 

para Registro de Preços, e da ata publicada no DIÁRIO OFICIAL DA AMUPE, celebram o presente instrumento 

com observância estrita de suas cláusulas que em sucessivo e reciprocamente outorgam e aceitam, de 

conformidade com os preceitos de direito público. Fundamenta-se o presente instrumento na licitação 

realizada sob a modalidade de Pregão Presencial do tipo MENOR PREÇO GLOBAL, mediante Sistema de 

Registro de Preços elaborado pelo pregoeiro e equipe, instituída por meio da Portaria nº 006/2016, datada de 

04/01/2016. 

 

CLÁUSULA SEGUNDA - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

2.1. Integram o presente contrato os seguintes documentos: 

 

a) Edital do PREGÃO PRESENCIAL Nº 046/2016, cujo objeto consiste na CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 

ESPECIALIZADA EM DISPONIBILIZAÇÃO, IMPLANTAÇÃO E SUPORTE DE SISTEMAS INFORMATIZADOS, PARA 

LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARES INTEGRADOS DE GESTÃO MUNICIPAL, VISANDO À 

MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E DE ATENDIMENTO AO CONTRIBUINTE, 

COBRANÇAS DAS RECEITAS PRÓPRIAS, GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL, DENTRE OUTRAS DEMANDAS DA 

ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPORTAÇÃO, MIGRAÇÃO E 

CONVERSÃO DE DADOS, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO DOS DADOS, HOSPEDAGEM, 

MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, SUPORTE TÉCNICO E ASSESSORIA NO PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO E 

TREINAMENTO DOS USUÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA MUNICIPAL DA CIDADE 

DO PAULISTA/PE, com todos os seus Anexos; 

b) Ata de Registro de preços; 
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CLÁUSULA TERCEIRA - DO OBJETO 

 

3.1. Constitui objeto deste contrato a LOCAÇÃO E LICENÇA DE USO DE SOFTWARES INTEGRADOS DE GESTÃO 

MUNICIPAL, VISANDO À MODERNIZAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS E DE ATENDIMENTO AO 

CONTRIBUINTE, COBRANÇAS DAS RECEITAS PRÓPRIAS, GESTÃO FINANCEIRA E CONTÁBIL, DENTRE OUTRAS 

DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE IMPORTAÇÃO, 

MIGRAÇÃO E CONVERSÃO DE DADOS, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO, PARAMETRIZAÇÃO DOS DADOS, 

HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO DOS SISTEMAS, SUPORTE TÉCNICO E ASSESSORIA NO PROCESSO DE 

IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DOS USUÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA 

MUNICIPAL DA CIDADE DO PAULISTA/PE, de acordo com as especificações e nas respectivas quantidades em 

conformidade com o Termo de Referência.  

 

CLÁUSULA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

 

4.1. Por se tratar de Registro de Preços, os recursos financeiros para fazer face às despesas da contratação, 

correrão por conta do órgão gerenciador, cujos elementos de despesas constarão nos respectivos contratos e 

notas de empenho, observadas as condições estabelecidas no processo licitatório.  

 

CLÁUSULA QUINTA – DO VALOR 

 

5.1. O valor total do presente contrato é de R$ _____________ (               ), conforme proposta da contratada. 

 

CLÁUSULA SEXTA – DOS PRAZOS 

 

6.1. O prazo de vigência do contrato será de 12 (doze) meses, contado da data da sua assinatura, podendo ser 

prorrogado até o limite permitido pela lei 8666/93. 

 

6.2. A Implantação e disponibilização dos Softwares deverão ocorrer para os usuários no prazo máximo de até 

08 (oito) dias corridos, contados da data de assinatura do contrato, conforme demanda de cada secretaria, 

órgão ou unidade gestora vinculada ao município;  
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6.3. A prestação dos serviços envolvidos, tais como treinamentos, conversão de dados, serviços de datacenter, 

suporte ao uso do sistema e suporte em cadastro técnico urbano, deverão ter início no mesmo prazo definido 

no item 6.2; 

 

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO 

 

7.1. A Secretaria de Administração providenciará empenho para cobrir as despesas com o objeto desta ata. 

 

7.2. O pagamento será efetuado conforme disposto abaixo: 

 

7.2.1. As despesas com implantação do sistema e conversão de dados serão pagas em única parcela após a 

realização dos serviços e da apresentação da nota fiscal e de acordo com a comprovação da prestação dos 

serviços devidamente atestada pelo setor técnico competente; 

 

7.2.2. As despesas com a locação e manutenção dos sistemas, serão pagas desde que os sistemas e 

subsistemas estejam implantados e em funcionamento, mensalmente até o 5º dia útil subsequente a 

realização dos serviços, e será efetuado após a apresentação, pela empresa contratada, da nota fiscal, 

devidamente atestada pelo setor técnico competente.  

 

7.2.3. A Prefeitura reserva-se no direito de suspender o pagamento se o objeto estiver em desacordo com as 

especificações constantes no Termo de Referência. 

 

7.2.4. Os pagamentos serão efetuados em parcelas mensais de valor correspondente aos serviços realizados 

pela contratada, acompanhada de relatório dos serviços prestados assinados pela Secretaria de Administração; 

 

7.2.5. As notas fiscais/faturas deverão ser atestadas pelos Gestores do Contrato e pelos membros das 

Secretarias que estiverem utilizando o sistema, onde o Secretário de Administração designará por ofício o 

funcionário responsável pelo acompanhamento dos serviços em cada unidade gestora ou órgão vinculado a 

Prefeitura Municipal do Paulista; 

 

7.2.6. Em todos os casos de desembolso financeiros, a efetivação dos pagamentos se dará em até 15 (quinze) 

dias, a partir do protocolo da Nota Fiscal, aos gestores do contrato, onde deverá obrigatoriamente constar a 
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data de entrega, sendo que em 06 (seis) dias ela deverá ser entregue na Secretaria de Finanças devidamente 

conferido pela Secretaria responsável pela Fiscalização dos módulos, aceita e atestada; 

 

7.2.7. Para que seja efetuado o pagamento dos serviços, a contratada deverá apresentar os seguintes 

documentos, em original ou cópia autenticada:  

 

I. Certidão Negativa de Débitos de Tributos e Contribuições Federais em conjunto com a Dívida Ativa da 

União;  

II. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual do domicílio ou sede da contratada, abrangendo 

todos os tributos administrados pelo Estado;  

III. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede da contratada, abrangendo 

todos os tributos administrados pelo Município;  

IV. Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);  

 

7.2.8. O pagamento será creditado em conta corrente da empresa, através de Ordem Bancária contra qualquer 

instituição bancária indicada na proposta, devendo para isto ficar explicitado o nome do banco, agência, 

localidade e número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito; 

 

7.2.9. Os pagamentos serão concretizados em moeda vigente do país; 

 

7.2.10. O pagamento somente será liberado após o recolhimento de eventuais multas que lhe tenham sido 

imposto em decorrência de inadimplência contratual, conforme Art. 86 e 87 da lei 8.666/93; 

 

7.2.11. Qualquer erro ou omissão havido na documentação fiscal ou na fatura será objeto de correção pela 

empresa e haverá, em decorrência, suspensão do prazo de pagamento até que o problema seja 

definitivamente regularizado. 

 

CLÁUSULA OITAVA - DA FISCALIZAÇÃO  

 

8.1. A Fiscalização/Gestão do Contrato ficará a cargo do Gestor, a ser designado formalmente quando da 

formalização contratual, de acordo com art. 67 §§ 1º e 2º, da Lei 8.666/93; 
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8.2. A CONTRATANTE é reservada o direito de, sem que de qualquer forma restringir a plenitude dessa 

responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização; 

 

8.3. A supervisão dos trabalhos por parte da CONTRATANTE, sob qualquer forma, não isenta ou diminui a 

responsabilidade da CONTRATADA, na perfeita execução de suas tarefas. 

 

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

 

9.1. Constituem obrigações da contratada, além das constantes nos artigos 69 e 70 da Lei nº 8.666/93, as 

seguintes: 

9.1.1. Obedecer às especificações constantes no termo de referencia; 

9.1.2. Responsabilizar-se pela prestação dos serviços, ressaltando que todas as despesas de transporte e outras 

necessárias ao cumprimento de suas obrigações serão de responsabilidade da contratada; 

9.1.3. Prestar os serviços dentro do prazo estipulado; 

9.1.4. O retardamento na prestação dos serviços, não justificado considerar-se-á como infração contratual; 

9.1.5. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua 

culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade à fiscalização ou o 

acompanhamento pelo órgão interessado; 

9.1.6. Manter com a Contratante relação sempre formal, por escrito, ressalvados os entendimentos verbais 

motivados pela urgência, que deverão ser de imediato, confirmados por escrito; 

9.1.7. Arcar com todos os ônus e encargos decorrentes da execução do objeto do contrato, compreendidas 

todas as despesas incidentes direta ou indiretamente no custo, inclusive os previdenciários e fiscais, tais como 

impostos ou taxas, custos de deslocamento necessários aos serviços objeto deste contrato; 

9.1.8. Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital de licitação, consoante o que preceitua o inciso XIII 

do artigo 55 da Lei nº. 8.666/93, atualizada. 

9.1.9. A contratada deverá enviar backup mensal das informações em TXT. CVS. ou XLS.  em mídia digital e/ou 

física sempre que solicitado pela contratante. 

9.1.10. É de responsabilidade da contratada a instalação do software, banco de dados e sistema operacional no 

data center da contratante. 
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9.1.11. Atender os chamados, referente aos serviços técnicos em um prazo máximo de 24 (vinte e quatro) 

horas, no horário de expediente, contados a partir do momento do registro da solicitação na área técnica da 

CONTRATADA com o devido número de protocolo. 

9.1.12. Informar ao departamento solicitante a ocorrência de fatos que possam interferir, direta ou 

indiretamente, na regularidade do presente ajustes. 

9.1.13. Na fase de implantação ocorrerá a disponibilização do software, configuração e parametrização do 

mesmo para funcionamento em até 15 dias contados a partir da data de recebimento do empenho pelo 

fornecedor.    

9.1.14. Fornecer, mediante solicitação escrita, todas as informações julgadas relevantes pela CONTRATANTE. 

9.1.15. Executar o gerenciamento do projeto de implantação do SISTEMA baseado nas práticas recomendadas 

pelo PMBOK (Project Management Body of Knowledge) do PMI (Project Management Institute); 

9.1.16. Executar os controles de gestão de prazos, recursos, riscos e escopo (no mínimo); 

9.1.17. Apresentar relatórios de acompanhamento do projeto de implantação do SISTEMA indicando seu 

progresso, eventuais riscos, eventuais pendências e definição dos próximos passos (planos de ação e 

contingência); 

9.1.18. Treinamento da equipe e usuários do sistema; 

9.1.19. Elaborar a documentação de todos os produtos do projeto e das decisões tomadas; 

9.1.20. Monitorar e controlar o progresso real em comparação com o planejado; 

9.1.21. Planejar e gerenciar os recursos próprios necessários ao cumprimento do cronograma; 

9.1.22. Gerenciar as transições e promover os aceites entre as fases do projeto; 

9.1.23. Gerenciar problemas e questões em aberto que impactam o projeto; 

9.1.24. Extrair, transformar e dar carga nos dados e informações do sistema. 

9.1.25. Especificação e ajustes das funcionalidades requeridas pelas interfaces com o SISTEMA; 

 

CLAUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

 

10.1. Constituem obrigações da contratante: 

 

10.1.1. Exercer a fiscalização da execução do objeto licitado; 

10.1.2. Tomar todas as providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais; 

10.1.3. Efetuar o pagamento devido, na forma estabelecida neste contrato; 
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10.1.4. Facilitar por todos os meios ao cumprimento da execução pela CONTRATADA, dando-lhe acesso e 

promovendo o bom entendimento entre seus funcionários e empregados da contratada, cumprindo com as 

obrigações pré-estabelecidas; 

10.1.5. Comunicar por escrito à CONTRATADA qualquer irregularidade encontrada; 

10.1.6. Analisar a nota fiscal para verificar se a mesma é destinada a Instituição e se as especificações são as 

mesmas descritas no termo de referência; 

10.1.7. Comunicar por escrito à CONTRATADA a não prestação do serviço, apontando as razões de sua não 

adequação aos termos contratuais; 

10.1.8. À Contratante, é reservado o direito de, sem que de qualquer forma restrinja a plenitude dessa 

responsabilidade, exercer a mais ampla e completa fiscalização sobre o cumprimento das especificações e 

condições deste objeto; 

10.1.9. O recebimento do objeto deste contrato será provisório, para posterior verificação, da sua 

conformidade com as especificações e da proposta pela área técnica competente, garantindo sua 

conformidade com o objeto licitado. 

10.1.10. Disponibilizar recursos, funcionais e técnicos, com nível de decisão adequado e alinhado com as 

necessidades nos marcos que serão definidos no Plano de implantação do sistema, definido entre as partes no 

inicio do projeto; 

10.1.11. Identificação das mudanças organizacionais e mitigação de seus impactos; 

10.1.12. Comunicação aos usuários impactados; 

10.1.13. Suporte na elaboração dos documentos, relatórios e proceder com os respectivos testes; 

10.1.14. Suporte à execução dos testes integrados e execução dos testes de aceitação do usuário; 

10.1.15. Verificação do material de treinamento e conteúdo para exercícios; 

10.1.16. Mobilização dos funcionários para participação dos treinamentos e outras atividades do projeto; 

10.1.17. Execução e suporte à execução dos treinamentos dos usuários-finais; 

10.1.18. Aprovação das entregas das fases do projeto de implantação do SISTEMA. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES DE HABILITAÇÃO 

 

11.1. O contratado fica obrigado a manter, durante toda a execução deste contrato, todas as condições de 

habilitação e qualificação exigidas na licitação, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO VISTO DA ASSESSORIA JURÍDICA 

 

12.1. O presente CONTRATO terá o visto da Assessoria Jurídica da CONTRATANTE, de acordo com o 

estabelecido no parágrafo único do art. 38 da Lei n º 8.666/93. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO SUPORTE LEGAL 

 

13.1. Para execução do presente contrato bem como para a regulação dos casos omissos, aplicar-se-á a Lei nº 

8.666 de 21.06.93, a Lei nº 8.883 de 08.06.94, a Lei nº 9.648 de 27.05.98 e a legislação específica pertinente à 

matéria. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA RESCISÃO 

 

14.1. O descumprimento de qualquer Cláusula ou de simples condição deste CONTRATO, assim como a 

execução do seu objeto em desacordo com o estabelecido em suas Cláusulas e condições, dará direito à 

CONTRATANTE de rescindi-lo mediante notificação expressa, sem que caiba à CONTRATADA qualquer direito, 

exceto o de receber o estrito valor correspondente aos fornecimentos realizados, desde que estejam de acordo 

com as prescrições ora pactuadas. 

 

14.2. O CONTRATO poderá ser rescindido: 

 

I - Por ato UNILATERAL da CONTRATANTE, nos casos dos incisos I a XII e XVII do art. 78 da Lei Federal n.º 

8.666/93, atualizada; 

II - AMIGAVELMENTE, por acordo entre as partes, reduzido a termo no processo de licitação, desde que haja 

conveniência para a Administração; e 

III - JUDICIALMENTE, nos termos da legislação. 

 

14.3. A rescisão de que trata o item 14.2 inciso I desta Cláusula, acarreta as seguintes consequências, sem 

prejuízo das sanções previstas neste CONTRATO e na Lei Federal nº 8.666/93, atualizada: 

 

a) Retenção dos créditos decorrentes do CONTRATO até o limite dos prejuízos causados à CONTRATANTE; 

b) Assunção imediata do objeto do CONTRATO pela CONTRATANTE, no estado e local em que se encontrar; 
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c) Execução da garantia contratual se houver, para ressarcimento da CONTRATANTE, e dos valores das 

multas e indenizações a ela devidos. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – PENALIDADES 

 

15.1. A recusa injustificada do licitante vencedor em assinar o Contrato, aceitar ou retirar o instrumento 

equivalente, dentro do prazo estabelecido, caracteriza o descumprimento total da obrigação assumida, 

sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas; 

 

15.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto desta Licitação, a CONTRATANTE poderá, garantida a prévia 

defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções: 

 

I. Advertência; 

II. Multa, nos seguintes termos: 

 

a) Em relação ao prazo estipulado, de 1% (um por cento) do valor do serviço, por cada dia de atraso; 

b) Pela recusa em executar o serviço, caracterizada em dez dias após o vencimento do prazo estipulado, de 

10% (dez por cento) do valor do serviço; 

c) Pela demora em corrigir falhas do serviço executado, a contar do segundo dia da data da notificação da 

rejeição, de 2% (dois por cento) do valor do bem ou do serviço, por cada dia decorrido; 

d) Pela recusa do FORNECEDOR em corrigir as falhas no serviço executado, entendendo-se como recusa o 

serviço não efetivado nos cinco dias que se seguirem à data da rejeição: 10% (dez por cento) do valor do 

serviço rejeitado. 

 

15.3. Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com a CONTRATANTE, pelo 

prazo de até 02 (dois) anos. 

 

15.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a CONTRATANTE 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 a CONTRATADA ressarcir ao CONTRATANTE, pelos 

prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base no item acima; 
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15.5. Pelos motivos que se seguem, principalmente, a CONTRATADA estará sujeita às penalidades tratadas nos 

incisos I e II, do item 15.2 acima: 

 

I. Pelo descumprimento do prazo de execução do serviço; 

II. Pela recusa em atender alguma solicitação para correção da execução do serviço, caracterizada se o 

atendimento à solicitação não ocorrer no prazo de 10 (dez) dias úteis, contados da data da rejeição, com a 

notificação devida;  

III. Pela não execução do serviço de acordo com as especificações e prazos estipulados no Edital. 

 

15.6. Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita, ainda, no que couber, às demais penalidades 

referidas no Capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93. 

 

15.7. As multas estabelecidas podem ser aplicadas isoladas ou cumulativamente, ficando o seu total limitado a 

10% (dez por cento) do valor contratado, sem prejuízo das perdas e danos cabíveis. 

 

15.8. Fica o ente público CONTRATANTE, autorizado, após regular processo administrativo, em caso de 

aplicação de multa ao contratado, a haver o respectivo valor das multas mediante subtração do valor da 

garantia do contrato, caso esta tenha sido dada em dinheiro;  

 

15.9. Não se tratando de garantia em dinheiro, ou seja, em não sendo a garantia contratual de natureza que 

comporte pronta execução extrajudicial, a Administração exigirá o recolhimento da multa; 

 

15.10. Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, além da perda desta, responderá a 

CONTRATADA pela sua diferença, que será descontada dos pagamentos eventualmente devidos pela 

Administração ou cobrada judicialmente, conforme determina o §1º do art. 87 da Lei nº 8.666/93;  

 

15.11. O recolhimento da(s) multa(s) não eximirá a CONTRATADA da responsabilidade por perdas e danos 

decorrentes das infrações cometidas. 
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CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DA GARANTIA CONTRATUAL 

 

16.1. A CONTRATADA, para execução dos serviços objeto desta licitação, prestará no ato da assinatura do 

contrato, em favor da CONTRATANTE, garantia fixada no percentual de 5% (cinco por cento) do valor do 

contrato, nos termos do artigo 56, §2º, da Lei nº 8.666/93, podendo a CONTRATADA optar por uma das 

modalidades de garantia previstas no diploma legal citado. 

 

16.2. A garantia terá o seu valor atualizado nas mesmas condições previstas para o contrato e somente serão 

liberadas após a comprovação inequívoca do pagamento de todos os encargos trabalhistas e previdenciários, 

por parte da CONTRATADA, mediante cópias autenticadas de todos os documentos exigidos pela legislação, de 

cada um de seus empregados, referentes ao mês anterior. 

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO 

 

17.1. O Foro para solução de qualquer conflito decorrente do presente CONTRATO é o da Comarca do Paulista, 

Estado de Pernambuco.  

 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

18.1. Aplicar-se-á a Lei Federal nº 8666/93, com suas posteriores modificações, nos casos omissos do presente 

contrato. 

 

18.2. É competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente contrato, o Foro da Comarca do 

Paulista/PE, com expressa renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

18.3. E, para firmeza e como prova de assim haverem entre si ajustado e contratado, foi lavrado o presente 

Contrato em 04 (quatro) vias de igual teor e forma, uma das quais se destina à Contratada, o qual depois de 

lido e achado conforme, vai assinado pelas partes contratantes. 

Sr. Gilberto Gonçalves Feitosa Júnior                                                                         Representante Legal – Contratada 

Prefeito do Município do Paulista  

Sr Rafael Maia de Siqueira                                                                                       Sr. Francisco Afonso Padilha de Melo 

Secretário de Finanças                                                      Secretário de Assuntos Jurídicos 


